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

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

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

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 470286
(220) 2017 04 10
(731) Basic Trademark S.A., Luksemburg, LU
(540) (znak słowny)
(540) KOMBAT
(510), (511) 25 specjalistyczna odzież do uprawiania sportu,
mianowicie koszulki, koszulki drużynowe i na zawody oraz
stroje drużynowe i na zawody, koszulki polo, dresy, odzież
gimnastyczna, szorty, krótkie spodenki, slipy męskie, figi
damskie, skarpetki, rajstopy, getry, bielizna osobista, mianowicie majtki, kalesony, koszulki bez rękawów, podkoszulki
z długim i krótkim rękawem, 28 narty, ochraniacze do uprawiania sportu, mianowicie nagolenniki, nakolanniki, nałokietniki, rękawice sportowe, mianowicie do futbolu, piłki nożnej,
hokeja, rugby i golfa.
(210)
(731)
(540)
(540)

490652
(220) 2018 09 17
ZARĘBSKA TERESA NATA, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
POMORZANKA ZDRÓJ

(540) POMORZANKA
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, wody gazowane, napoje
gazowane, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, woda mineralna, napoje mineralne, nektary owocowe bezalkoholowe,
bezalkoholowe napoje z soków owocowych, soki, piwo, soki
owocowe, woda stołowa, woda sodowa, 35 usługi agencji
importowo-eksportowej, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym i za pośrednictwem globalnej sieci internetowej, a także wysyłkowej towarów: napoje bezalkoholowe,
aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje z soków
owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty
owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów,
wody gazowane, napoje gazowane, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, woda mineralna, napoje mineralne, nektary
owocowe bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje z soków
owocowych, soki, piwo, soki owocowe, woda stołowa, woda
sodowa.
491358
(220) 2018 10 08
FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY GALENA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) YUTA herbal discoveries
(510), (511) 5 suplementy diety.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 06.03.11, 06.19.05
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, wody gazowane, napoje
gazowane, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, woda mineralna, napoje mineralne, nektary owocowe bezalkoholowe,
bezalkoholowe napoje z soków owocowych, soki, piwo, soki
owocowe, woda stołowa, woda sodowa, 35 usługi agencji
importowo-eksportowej, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym i za pośrednictwem globalnej sieci internetowej, a także wysyłkowej towarów: napoje bezalkoholowe,
aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje z soków
owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty
owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów,
wody gazowane, napoje gazowane, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, woda mineralna, napoje mineralne, nektary
owocowe bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje z soków
owocowych, soki, piwo, soki owocowe, woda stołowa, woda
sodowa.
(210) 490653
(220) 2018 09 17
(731) ZARĘBSKA TERESA NATA, Gdańsk
(540) (znak słowny)

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

492751
(220) 2018 11 16
LEJKOWSKI KAMIL, Sitna Góra
(znak słowno-graficzny)
DECOR HOME & DESIGN

(531) 27.05.01, 17.02.01
(510), (511) 11 oprawy oświetleniowe, lampki, 16 obrazy,
24 suszarki, klamerki i zapinki do bielizny, butelki i otwieracze
do butelek, cedzaki i durszlaki kuchenne, wyroby ceramiczne i szklane dla gospodarstwa domowego, deski do krojenia
w kuchni, kosze do chleba, łopatki i formy do ciast, cukiernice
nie z metali szlachetnych, czajniki i czajniczki nieelektryczne,
czary nie z metali szlachetnych, ręczne narzędzia do czysz-
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czenia, ściereczki, pakuły i odpady wełniane do czyszczenia,
deski do prasowania, doniczki na kwiaty i osłony nie z papieru, dozowniki mydła, papieru toaletowego i ręczników
papierowych, trzepaczki do dywanów, dzbanki, fajans, figurki z porcelany, terakoty i szkła, formy i foremki kuchenne,
garnki, rondle, patelnie kuchenne i pokrywki do nich, gąbki
toaletowe, gąsiory, przybory do użytku w gospodarstwie
domowym nie z metali szlachetnych, serwisy do herbaty
i kawy nie z metali szlachetnych, sitka i zaparzaczki do herbaty i kawy nie z metali szlachetnych, ircha do czyszczenia,
kieliszki do jajek, świeczniki nie z metali szlachetnych, młynki do kawy ręczne, klatki dla zwierząt i ptaków domowych,
klosze do przykrywania żywności, korkociągi, przybory kosmetyczne, koszyki piknikowe, koziołki pod sztućce na stół,
wyroby kryształowe, kubki nie z metali szlachetnych, kubły
i kosze, w tym na śmieci, kufle do piwa, pojemniki kuchenne,
w tym na żywność, łapki na muchy, łopatki do ciast, miski,
mopy, naczynia ceramiczne, wanienki i nocniki dla dzieci,
ręczne wyciskacze do owoców, talerze do owoców, talerze
papierowe, pędzle, zraszacze do podlewania roślin, ścierki
do mycia podłóg, porcelana, półki na przyprawy nie z metali szlachetnych, półmiski do jarzyn, przesiewacze i sita
do gospodarstwa domowego, przybory kuchenne nieelektryczne, zestawy do przypraw, pucharki na owoce, pułapki
na gryzonie, rękawice do prac domowych i ogrodniczych,
salaterki nie z metali szlachetnych, serwetniki nie z metali
szlachetnych, spryskiwacze dla gospodarstwa domowego,
wyroby szczotkarskie dla gospodarstwa domowego, dzieła
sztuki z porcelany, terakoty i szkła, tace do użytku domowego nie z metali szlachetnych, przybory toaletowe, wazony
nie z metali szlachetnych, wazy do zup.
493794
(220) 2018 12 13
WOPAK KOZIEŁ, JURCZYK SPÓŁKA JAWNA,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOPAK
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.05.02
(510), (511) 16 opakowania jednorazowe kształtowane z papieru.
(210) 493821
(220) 2018 12 13
(731) ITI NEOVISION SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 03.05.07, 03.05.24, 03.05.26, 29.01.15
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe inne niż medyczne, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne i elektrooptyczne, do ważenia, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne i do ratowania życia, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania lub regulacji energii elektrycznej,
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dekodery telewizyjne, urządzenia elektroniczne do przetwarzania danych, elektryczne urządzenia pomiarowe i elektroniczne urządzenia kontrolne, urządzenia i przyrządy do nauczania, urządzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania,
odtwarzania, przechowywania, szyfrowania, deszyfrowania,
przekształcania i przetwarzania dźwięku lub obrazów, urządzenia komunikacyjne i telekomunikacyjne, urządzenia
i przyrządy audiowizualne, telekomunikacyjne, do przesyłania danych, telewizyjne i zdalnie sterowane, odtwarzacze
taśm magnetycznych, rejestratory wideo, kamery, telefony,
telefony przenośne, organizery osobiste palmtopy, elektroniczne organizery, radia, osobiste urządzenia stereofoniczne,
projektory, urządzenia projekcyjne, anteny, talerze satelitarne, obudowy głośników, wzmacniacze, komputery, monitory komputerowe, klawiatury komputerowe, komputerowe
urządzenia peryferyjne, modemy, dekodery, kodery, przyrządy i urządzenia do udzielania i kontroli dostępu do urządzeń
przetwarzających dane, urządzenia do identyfikacji przeznaczone do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych, urządzenia do kodowania i dekodowania sygnałów oraz
do ich retransmisji, terminale cyfrowe, wideo, płyty CD-ROM,
płyty do nagrywania dźwięku, płyty DVD, dyski audio i wideo, dyski cyfrowe, taśmy wideo, odtwarzacze CD-ROM, cyfrowych dysków wideo, dysków cyfrowych, dysków magnetycznych, dysków audio i wideo, płyt cyfrowych, płyt do nagrywania dźwięku, kartridże z grami wideo, oprogramowanie do gier wideo, gry wideo przystosowane do użytku
z ekranami telewizyjnymi, magnetyczne nośniki do zapisu,
karty magnetyczne, karty z mikro chipem, karty elektroniczne, układy scalone i mikroukłady, urządzenia do odczytywania kart, komponenty elektroniczne, monitory do wyświetlenia danych otrzymanych za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, mechanizmy do urządzeń wykorzystujących
karty przedpłacone, maszyny liczące i sprzęt przetwarzający
dane, satelity do celów telekomunikacyjnych i naukowych,
okulary, etui na okulary, artykuły optyczne, karty pamięci lub
z mikroprocesorem, elektroniczne przewodniki po programach telewizyjnych i radiowych, urządzenia i przyrządy
do wyboru programu telewizyjnego i programowania, interaktywne urządzenia i przyrządy telewizyjne, ekrany telewizyjne, oprogramowanie komputerowe w postaci zapisanych
programów, światłowody i kable optyczne, ogniwa elektryczne i baterie, 14 biżuteria, wyroby jubilerskie, przyrządy
zegarmistrzowskie i chronometryczne, metale szlachetne
i ich stopy, kamienie szlachetne, spinki do mankietów z metali szlachetnych, szpilki do krawatów, pudełka z metali szlachetnych, zegary słoneczne, zegarki na rękę oraz paski do zegarków, zegarki do nurkowania, etui na zegarki, 16 papier
i karton nie przetworzony, częściowo przetworzony, materiały piśmienne, druki, ryciny, litograficzne dzieła sztuki, bilety,
fotografie, katalogi, gazety, periodyki, magazyny, dzienniki,
książki, zakładki do książek, podręczniki papierowe, albumy,
broszury, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem przyrządów, torebki i saszetki, kopertki, woreczki z papieru lub tworzyw
sztucznych do pakowania, taśmy klejące do celów biurowych lub domowych, niemagnetyczne karty abonamentowe, niemagnetyczne karty kredytowe, czcionki drukarskie,
matryce drukarskie przeznaczone do druku ręcznego jako
stemple, pióra i długopisy, przybory do pisania, wizytówki,
kartki pocztowe, notesy, bloczki do pisania, książeczki, książeczki czekowe, okładki na książeczki czekowe, obsadki
do piór, stalówki, piórka do rysowania, plakaty i afisze, kalendarze, tacki na dokumenty, przewodniki po programach telewizyjnych i radiowych, bielizna stołowa i serwetki z papieru,
obrusy z papieru, papier toaletowy, chusteczki papierowe,
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papierowe ręczniki do twarzy, chorągiewki papierowe, naklejki, znaczki pocztowe, pudełka z tektury lub papieru, papierowe koperty, papierowe zawiadomienia, przybory szkolne, papier listowy, 18 skóra i imitacje skóry, kufry i walizy, torebki, torby na zakupy, torby na kółkach, torby alpinistyczne,
torby turystyczne, torby plażowe, torby podróżne, torby
szkolne, torby sportowe, plecaki, tornistry, walizki, parasole
i parasolki, parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże
i wyroby rymarskie, etui na karty, portfele, portmonetki
na monety, etui na klucze, 25 odzież, odzież sportowa, koszulki z krótkim rękawem, obuwie, nakrycia głowy, odzież
ze skóry i imitacji skóry, paski, futra odzieżowe, rękawiczki,
szale, szarfy do noszenia, krawaty, wyroby pończosznicze,
skarpetki, pantofle domowe, obuwie sportowe, plażowe
i narciarskie, bielizna, stroje kąpielowe, rajstopy, garnitury,
28 gry, gry planszowe, zabawki, w tym hulajnogi zabawkowe, dekoracje choinkowe z wyjątkiem oświetlenia, sprzęt
wędkarski, piłki do gier, balony do zabawy, stoły bilardowe,
kije bilardowe, bile, gry karciane, gry planszowe, łyżwy, rolki,
deski windsurfingowe, deskorolki, deski surfingowe, rakiety,
narty, ochraniacze będące częściami odzieży sportowej, maszyny do gier wideo, automaty do gier wideo, 35 konsultacje
biznesowe, profesjonalne wsparcie i doradztwo w zakresie
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą dla
przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, konsultacje
i informacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo
handlowe dla konsumentów, informacje konsumenckie
w zakresie doboru sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, reklama, wynajem powierzchni reklamowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizacja działań
promocyjnych i reklamowych mających na celu wyrobienie
lojalności klientów, redagowanie korespondencji reklamowej, dystrybucja materiałów reklamowych, ulotek, prospektów, druków, próbek, bezpośrednia reklama pocztowa, zawieranie umów abonenckich na programy audiowizualne,
programy audio i radiowe oraz prenumeraty gazet dla osób
trzecich, usługi abonenckie w zakresie świadczenia audio
i audiowizualnych usług medialnych, zawieranie umów abonenckich na wszelkiego rodzaju media informacyjne, teksty,
dźwięki i/lub obrazy, w szczególności w postaci publikacji
cyfrowych, elektronicznych lub nie elektronicznych, produktów multimedialnych, zawieranie umów abonenckich na kanały telewizyjne, zawieranie umów abonenckich na usługi
telefoniczne lub Internetowe, konsultacje w zakresie wprowadzania danych przez Internet, publikacja tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama interaktywna, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie
działalnością gospodarczą, prace biurowe, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, informacja i zapytania biznesowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, wsparcie w zarządzaniu działalnością handlową lub
przemysłową, agencje zatrudnienia, wyceny handlowe lub
przemysłowe, usługi księgowe, powielanie dokumentów,
komputerowe zarządzanie plikami, usługi zarządzania bazami danych, usługi wprowadzania i przetwarzania danych,
mianowicie, wprowadzanie, kompilacja i systematyzacja danych, organizowanie wystaw lub imprez w celach komercyjnych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania rynku, usługi aukcyjne, usługi reklamy na odległość z ofertą sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie administracyjne miejscami wystaw dla celów komercyjnych lub reklamowych, usługi public relations,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów odzieżowych,
wyrobów skórzanych, biżuterii, piór i długopisów, materiałów piśmiennych, gier, zabawek, artykułów sportowych,
sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów audiowizualnych,
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komputerowych i telekomunikacyjnych, mianowicie taśm
wideo, odbiorników telewizyjnych, rejestratorów wideo, osobistych urządzeń stereofonicznych, odtwarzaczy taśm magnetycznych, odbiorników radiowych, sprzętu hi-fi, dekoderów telewizyjnych, telefonów przenośnych, komputerów,
taśm magnetycznych, zmieniarek płyt, obwodów drukowanych, obwodów scalonych, klawiatur komputerowych, płyt
kompaktowych audio-wideo, kompaktowych dysków
optycznych, złączek, dyskietek, magnetycznych nośników
danych, wyświetlaczy wideo, skanerów, drukarek komputerowych, interfejsów, napędów, oprogramowania komputerowego w postaci zapisanych programów, mikroprocesorów, modemów, monitorów, sprzętu komputerowego, ekranów, programów komputerowych, komputerów, pamięci
komputerowych, komputerowych urządzeń peryferyjnych,
zapisanych programów komputerowych, procesorów w postaci jednostek CPU, zapisanych systemów operacyjnych dla
komputerów, chipów, układów scalonych, sprzedaż detaliczna anten, usługi przeglądu prasy, 38 usługi telekomunikacyjne, łączność za pośrednictwem terminali komputerowych
lub sieci światłowodowych, informacja o telekomunikacji,
usługi agencji informacyjnych, łączność za pośrednictwem
radia, telegrafu, telefonu lub wizjofonu, telewizji, osobistego
urządzenia stereofonicznego, osobistego odtwarzacza wideo, wizjofonu, wideografii interaktywnej lub wideofonu,
transmisja programów telewizyjnych, usługi przesyłania informacji za pośrednictwem sieci komunikacji danych, przesyłanie wiadomości, telegramów, obrazów, wideo, depesz,
przesyłanie danych za pośrednictwem dalekopisu, teletransmisja, transmisje telewizyjne, transmisje radiowe, transmisja
programów za pośrednictwem satelity, kabla, sieci komputerowych, w szczególności Internetu, sieci radiowych, sieci radiotelefonicznych oraz przekaźników radiowych, transmisja
programów audio, audiowizualnych, kinematograficznych
i multimedialnych, tekstu i/lub obrazów nieruchomych lub
ruchomych i/lub dźwięków muzycznych lub niemuzycznych, dzwonków telefonicznych, do zastosowań interaktywnych lub innych, usługi elektronicznych tablic ogłoszeniowych, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajem
urządzeń i przyrządów do przesyłania danych, mianowicie
telefonów, faksów, urządzeń do przesyłania wiadomości,
modemów, wynajem anten i talerzy satelitarnych, wynajem
urządzeń i przyrządów umożliwiających dostęp do interaktywnych programów audiowizualnych, wynajem czasu dostępu do sieci telekomunikacyjnych, przydzielanie dostępu
w celu pobrania gier wideo, danych cyfrowych, komunikatów i transmisji za pośrednictwem otwartej globalnej sieci
komputerowej lub sieci zamkniętych, przydzielanie dostępu
w celu pobrania filmów oraz innych programów audio i audiowizualnych on-line, transmisja programów telewizyjnych
i usługi wyboru kanałów, udzielanie dostępu do sieci komputerowej, udostępnianie połączenia z usługami telekomunikacyjnymi, z usługami internetowymi i z bazami danych,
usługi bramek telekomunikacyjnych, usługi łączności telekomunikacyjnej z siecią komputerową, doradztwo telekomunikacyjne, doradztwo profesjonalne w zakresie technologii telefonicznych, doradztwo w zakresie transmisji programów
wideo, doradztwo w zakresie transmisji danych przez Internet, doradztwo w zakresie udostępniania łącza internetowego, usługi transmisji i odbioru obrazów wideo za pośrednictwem Internetu przez komputer lub telefon przenośny, usługi telefoniczne, usługi telefonii komórkowej, łączność za pośrednictwem telefonów przenośnych, radiowe usługi przywoławcze, komunikacja za pośrednictwem poczty głosowej,
przekazywanie połączeń, wiadomości elektroniczne, usługi
przekazywania wiadomości elektronicznych, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi wiadomości wideo, usługi wide-
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otelefoniczne, usługi automatycznych sekretarek, udostępnianie łącza internetowego, usługi dostawcy usług internetowych, usługi wymiany korespondencji elektronicznej,
usługi poczty elektronicznej, usługi elektronicznych powiadomień natychmiastowych, usługi elektronicznych powiadomień nienatychmiastowych, przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci internetowych, intranetowych i ekstranetowych, przesyłanie informacji za pośrednictwem zabezpieczonych systemów powiadomień, udzielanie dostępu
do konferencji elektronicznych i forów dyskusyjnych, udzielanie dostępu za pośrednictwem Internetu do witryn zawierających muzykę w formacie cyfrowym lub wszelkie utwory
audiowizualne, udzielanie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej, udzielanie dostępu do wyszukiwarek internetowych, rozpowszechnianie publikacji elektronicznych on-line, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, rozrywka radiowa
i telewizyjna za pośrednictwem wszelkich nośników, mianowicie odbiorników telewizyjnych, komputerów, osobistych
urządzeń stereofonicznych, przenośnych odtwarzaczy wideo, osobistych organizerów, palmtopów, telefonów przenośnych, sieci komputerowych, Internetu, usługi w zakresie
rekreacji, działalność sportowa i kulturalna, tresura zwierząt,
produkcja widowisk, filmów, filmów telewizyjnych, transmisji
telewizyjnych, reportaży, debat, nagrań wideo, nagrań
dźwiękowych, wypożyczanie nagrań wideo, filmów, nagrań
dźwiękowych, kaset wideo, wypożyczanie filmów kinematograficznych, wypożyczanie projektorów kinematograficznych oraz wszelkiego sprzętu audiowizualnego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń audio i wideo, kamer, osobistych urządzeń stereofonicznych, osobistych odtwarzaczy wideo, zestawów kina domowego, produkcja widowisk, filmów, programów audiowizualnych, radiowych
i multimedialnych, studia filmowe, organizacja konkursów,
widowisk, loterii i gier w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, opracowanie redakcyjne programów audiowizualnych, radiowych i multimedialnych, tekstów i/lub obrazów
nieruchomych lub ruchomych i/lub dźwięków muzycznych
lub niemuzycznych i/lub dzwonków telefonicznych do zastosowania interaktywnego lub innego, organizowanie wystaw, konferencji, seminariów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, rezerwacja miejsc na widowiska, usługi reporterskie, usługi fotograficzne, mianowicie robienie zdjęć, fotoreportaże, nagrywanie wideo, filmowanie, konsultacje w zakresie produkcji programów wideo, usługi gier świadczone on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi hazardowe, udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn, redakcja
i publikacja tekstów innych niż reklamowe, nośników multimedialnych, nośników audio i wideo, dysków interaktywnych, płyt kompaktowych, dysków do przechowywania danych, publikacja elektroniczna książek i periodyków on-line,
publikowanie i wypożyczanie książek i tekstów innych niż
reklamowe, prowadzenie i obsługa kin, komputerowy skład
drukarski, usługi małej poligrafii komputerowej, wypożyczanie dekoderów i koderów, 42 badania i rozwój nowych produktów dla osób trzecich, badania techniczne, przeprowadzanie wycen, usługi inżynierskie, profesjonalne doradztwo
komputerowe, dostarczanie wyszukiwarek internetowych,
opracowywanie, rozwój, aktualizacja i wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wynajem sprzętu komputerowego, mianowicie ekranów, konsulting w zakresie sprzętu
komputerowego, wynajmu komputerów, opracowywanie
systemów szyfrujących, deszyfrujących, systemów kontroli
dostępu do transmisji programów radiowych i telewizyjnych, w szczególności za pośrednictwem urządzeń przenośnych i wszelkich systemów przesyłu informacji, opracowywanie i rozwój systemów komputerowych, oprogramowania komputerowego, ustanawianie norm technicznych, usłu-
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gi standaryzacyjne, mianowicie opracowywanie standardów
technicznych dla wyrobów oraz dla usług telekomunikacyjnych, usługi informacji meteorologicznej, badania i rozwój
dla osób trzecich systemów elektronicznych, komputerowych i audiowizualnych, do kodowania i kontroli dostępu
w zakresie telewizji, informatyki, telekomunikacji, mediów
audiowizualnych, usługi identyfikacji wiadomości elektronicznych, wypożyczanie plików komputerowych, informatyka stosowana na rzecz telekomunikacji.
494549
(220) 2019 01 08
EKOENERGETYKA-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOEN24

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.07.01, 29.01.13, 26.04.05,
26.04.13, 26.04.17, 26.04.18, 01.15.03
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, 12 pojazdy, w tym pojazdy elektryczne, urządzenia, w tym pojazdy, do poruszania
się na lądzie, w powietrzu lub na wodzie, 37 usługi budowlane, usługi stacji obsługi pojazdów jako tankowanie i obsługa,
39 transport, w tym usługi taksówek, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 42 badania naukowe, badania techniczne, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, w tym usługi barów szybkiej obsługi [snack-barów]
i usługi restauracyjne.
494553
(220) 2019 01 08
EKOENERGETYKA-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOEN24

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.07.01, 29.01.13, 01.15.03
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, 12 pojazdy, w tym pojazdy elektryczne, urządzenia, w tym pojazdy, do poruszania
się na lądzie, w powietrzu lub na wodzie, 37 usługi budowlane, usługi stacji obsługi pojazdów jako tankowanie i obsługa,
39 transport, w tym usługi taksówek, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 42 badania naukowe, badania techniczne, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, w tym usługi barów szybkiej obsługi [snack-barów]
i usługi restauracyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

494657
(220) 2019 01 11
SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
GRUPAZASADA

(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 1 środki myjące, czyszczące i konserwujące dla
celów przemysłowych, płyny chłodzące, płyny do obwodów
hydraulicznych, płyny hamulcowe, środki zapobiegające zamarzaniu i oblodzeniu, gazy techniczne – acetylen i argon,
środki impregnujące do obuwia, 2 środki antykorozyjne, powłoki zabezpieczające karoserie i podwozia pojazdów,
3 środki myjące, czyszczące i konserwujące do pielęgnacji
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pojazdów, środki do czyszczenia szkła, metalu, skóry i tworzyw sztucznych, 4 oleje techniczne, oleje silnikowe, oleje
przekładniowe, smary, paliwa silnikowe, benzyny, oleje napędowe, gazy techniczne butan, płyny eksploatacyjne, woski
techniczne, 6 materiały budowlane metalowe, materiały
konstrukcyjne metalowe, konstrukcje metalowe, belki metalowe, kratownice metalowe, panele metalowe, konstrukcje
wystawiennicze metalowe, okna i drzwi metalowe, witryny
metalowe, okucia metalowe, okucia okienne metalowe, okucia do plandek metalowe, zamki do okien metalowe, zamki
do pojazdów metalowe, regały i szafy narzędziowe metalowe, pojemniki metalowe, formy metalowe, zbiorniki metalowe, dozowniki metalowe, podajniki metalowe, rynny metalowe do odprowadzania wody z dachu, raki do wspinaczki
metalowe, uchwyty zaciskowe i karabińczyki asekuracyjne
do wspinaczki metalowe, haki do wspinaczki metalowe,
7 maszyny budowlane, dźwigi, urządzenia do wytwarzania
mieszanek mineralno-bitumicznych, urządzenia do transportu materiałów sypkich, przesiewacze, rozdrabniacze, kruszarki jako maszyny, urządzenia do dozowania materiałów
sypkich, urządzenia do dozowania mas bitumicznych, urządzenia do suszenia materiałów sypkich, urządzenia do suszenia materiałów utwardzalnych, palniki jako części urządzeń
do cięcia i obróbki utwardzonych mas bitumicznych, recyklery asfaltu, zbiorniki mas bitumicznych, elektronarzędzia,
narzędzia ręczne elektryczne, elementy konstrukcyjne elektrowni wiatrowych, zespoły elektrowni wiatrowych, części
i zespoły maszyn i urządzeń wymienionych w tej klasie,
tłoczniki jako części maszyn, świece zapłonowe, generatory
prądu elektrycznego, awaryjne generatory prądu elektrycznego, rozruszniki do silników, rozdzielacze zapłonu silników,
silniki do maszyn, silniki do pojazdów powietrznych, silniki
do pojazdów wodnych, narzędzia ratownicze, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, skrzynie biegów
inne niż do pojazdów lądowych, sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, 9 urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej
sieci zasilających i informatycznych, urządzenia ochrony cyfrowych sieci teletransmisyjnych, urządzenia ochrony systemów monitoringu, układy identyfikacji i kontroli dostępu,
układy rejestracji czasu pracy, instalacje sygnalizacyjne, alarmowe i monitorujące, urządzenia identyfikacyjne określające
położenie, przyrządy pomiarowe, przyrządy sygnalizacyjne,
elektroniczne urządzenia kontrolne, prędkościomierze, mierniki odległości, wskaźniki oleju i paliwa, termometry, termostatyczne urządzenia sterujące, termostaty do pojazdów,
elektroniczne blokady pojazdów, akumulatory elektryczne,
rozruszniki do pojazdów, elektryczne pulpity sterownicze
pojazdów, elektryczne pulpity sterownicze pojazdów powietrznych, wyłączniki do instalacji elektrycznej, układy sterowania oświetleniem, zasilacze prądu elektrycznego
do lamp, regulatory napięcia, oporniki, kondensatory, przekaźniki, bezpieczniki, wzmacniacze, przewody elektryczne,
systemy komputerowe do pojazdów, urządzenia i układy fotowoltaiczne, układy elektryczne i elektroniczne elektrowni
wiatrowych, zasilacze awaryjne prądu elektrycznego
do urządzeń elektrycznych, radiatory, sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia pożarnicze, pojazdy strażackie, części i zespoły maszyn, urządzeń i układów wymienionych w tej klasie,
hełmy balistyczne, buty ochronne, rękawice ochronne
do zastosowań przemysłowych, kaski rowerowe, narciarskie,
motocyklowe, automobilowe, wspinaczkowe, hokejowe,
do jazdy konnej, bejsbolowe, gogle narciarskie, okulary przeciwsłoneczne, okulary pływackie, maski pływackie, rurki pływackie, 11 reflektory do pojazdów, lampy do pojazdów, lampy elektryczne, lampy LED, oprawki do lamp, oprawy oświetleniowe, instalacje oświetleniowe, urządzenia klimatyzacyjne do pojazdów, zespoły wentylacji i chłodzenia układów
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elektrycznych i elektronicznych, urządzenia klimatyzacyjne
i wentylacyjne do pomieszczeń, pompy ciepła, części i zespoły maszyn, urządzeń i układów wymienionych w tej klasie, 12 pojazdy, pojazdy samochodowe, pojazdy do przewozu osób, pojazdy do przewozu ładunków, autobusy, przyczepy, naczepy, kampery, przyczepy turystyczne, motocykle,
motorowery, pojazdy specjalistyczne przystosowane do wykonywania czynności technicznych lub przewozu ładunków
wymagających szczególnych warunków, pojazdy ratownicze, sanie ratownicze, pojazdy pogotowia ratunkowego, pojazdy policyjne, pojazdy bankowe do przewozu gotówki
i dokumentów bankowych, pojazdy wojskowe bojowe, pojazdy wojskowe techniczne i zaopatrzeniowe, pojazdy z napędem elektrycznym, pojazdy z napędem hybrydowym,
cysterny, wywrotki, dźwigi wbudowane do pojazdów, platformy załadunkowe, pojazdy-chłodnie, akcesoria do pojazdów, antywłamaniowe urządzenia do pojazdów, bagażniki,
pokrowce na siedzenia, fotele do pojazdów, fotele dla dzieci
do pojazdów, przeciwoślepieniowe urządzenia do pojazdów, części samochodów, motocykli i motorowerów, silniki
do pojazdów lądowych, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, rozruszniki do pojazdów, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, przekładnie do pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych, hamulce do pojazdów, amortyzatory do pojazdów, instalacje elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne
do pojazdów, napędy elektryczne do pojazdów, tapicerka
do pojazdów, szyby do pojazdów, części składowe pojazdów, kabiny pojazdów, pulpity sterownicze pojazdów inne
niż elektryczne, wyłożenia modułowej zabudowy wnętrz
i poszycia pojazdów, panele ścienne, okienne, podłogowe,
sufitowe pojazdów, przednie i tylne ściany czołowe pojazdów, osłony zewnętrzne pojazdów, nadkola pojazdów, klapy
bagażnika pojazdów, zderzaki pojazdów, gondole pojazdów
powietrznych, owiewki pojazdów powietrznych, końcówki
skrzydeł i usterzenia pojazdów powietrznych, pokrycia pojazdów powietrznych, wyłożenia zabudowy pojazdów powietrznych, osłony zespołów pojazdów powietrznych, pulpity pojazdów powietrznych inne niż elektryczne, części i zespoły pojazdów, maszyn, urządzeń i układów wymienionych
w tej klasie, hulajnogi jako pojazdy, wózki dziecięce, przyczepki rowerowe, kajaki, pontony, 13 osłony balistyczne
do pojazdów opancerzonych, osłony radarów naziemnych
i pokładowych, 18 plecaki, paski naramienne, torby, torby
z paskiem na ramię, kije trekkingowe, siodła do jazdy konnej,
czekany, 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały
budowlane drewniane, ceramiczne i z tworzyw sztucznych,
materiały konstrukcyjne niemetalowe, materiały budowlane
wykończeniowe niemetalowe, szkło budowlane, okna
i drzwi niemetalowe, niemetalowe panele ścienne, okienne,
podłogowe i sufitowe, rury i kształtowniki z tworzyw sztucznych, 25 odzież, odzież sportowa, odzież turystyczna, odzież
robocza, bielizna, rękawiczki, nakrycia głowy, czepki kąpielowe, czepki pływackie, kombinezony do pływania, obuwie,
buty sportowe, buty wspinaczkowe, buty turystyczne, buty
taneczne, 26 zamki błyskawiczne, 28 sprzęt sportowy, narty,
rowery stacjonarne do ćwiczenia, hulajnogi do zabawy, sanie do zabawy, sanie sportowe, urządzenia do ćwiczeń fizycznych w siłowniach, kije do nordic walking, uprzęże wspinaczkowe, akcesoria do łucznictwa - łuki, strzały, kołczany,
rakiety tenisowe, rakiety do badmintona, rakiety do squasha,
kije hokejowe, łyżwy, kije bejsbolowe, płetwy do pływania,
deski do pływania, deski do surfingu, zestawy - deski, żagiel
do windsurfingu, narty wodne, deski do snowbordu, zestawy - deski, latawiec, uprząż do kitesurfingu, kije golfowe, kije
do gry w polo, kije do gry w palanta, piłki, akcesoria wędkarskie, wędki, kołowrotki, żyłki, haczyki, spławiki, przynęty, podbieraki, siatki, pokrowce na wędki, przelotki, siatki tenisowe,
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siatki do siatkówki, kosze do koszykówki, bramki piłkarskie,
29 mięso, wyroby z mięsa, wyroby wędliniarskie, mięsne wyroby garmażeryjne, dziczyzna, drób, ryby, warzywa i owoce
gotowane, konserwowane, suszone i mrożone, koncentraty
warzywne i owocowe, przeciery i pulpy warzywne i owocowe, marmolady, dżemy, galaretki, sałatki, sałatki warzywne,
sałatki owocowe, grzyby suszone i przetworzone, zupy, tłuszcze jadalne, wyroby nabiałowe, mleko, śmietana, kefir, masło,
sery, oleje jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, substytuty kawy
i herbaty, mąka i produkty zbożowe, ryż, płatki śniadaniowe,
makaron, cukier, czekolada i wyroby czekoladowe, cukierki,
słodycze, chleb, ciastka i wyroby cukiernicze, lody, miód,
drożdże, półprodukty i preparaty do pieczenia, sól, musztarda, majonezy, ketchupy, ocet, przyprawy, sosy mięsne, zioła
suszone, 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe, soki owocowe, soki warzywne, koncentraty do przygotowywania napojów, piwo, 33 napoje alkoholowe, wina, wódki, winiaki, likiery, 35 usługi reklamowe,
sprzedaż miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych, przetwarzanie danych, organizowanie targów i wystaw handlowych, sprzedaż pojazdów, sprzedaż pojazdów
samochodowych, sprzedaż pojazdów do przewozu osób,
sprzedaż pojazdów do przewozu ładunków, sprzedaż autobusów, sprzedaż przyczep, naczep, kamperów, przyczep turystycznych, motocykli, motorowerów, sprzedaż pojazdów
specjalistycznych strażackich, ratowniczych, pogotowia ratunkowego, policyjnych, bankowych, sprzedaż pojazdów
wojskowych bojowych, technicznych i zaopatrzeniowych,
sprzedaż pojazdów z napędem elektrycznym i z napędem
hybrydowym, sprzedaż cystern, wywrotek, dźwigów, platform załadunkowych, pojazdów-chłodni, sprzedaż części
do pojazdów, sprzedaż towarów wymienionych we wszystkich załączonych klasach towarowych, 36 sprzedaż nieruchomości, sprzedaż lokali, usługi informacji handlowej dotyczące nieruchomości i lokali, wynajem nieruchomości, wynajem lokali, pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości, pośrednictwo w sprzedaży lokali, pośrednictwo w wynajmie
lokali, usługi obejmujące pozyskiwanie gruntów, usługi deweloperskie obejmujące sprzedaż domów i lokali, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania inwestycjami związane z nieruchomościami, usługi zarządzania finansowego związane z nieruchomościami, usługi finansowe,
doradztwo finansowe, pośrednictwo finansowe, doradztwo
kredytowe, usługi leasingowe, doradztwo ubezpieczeniowe
dotyczące nieruchomości, rzeczoznawstwo majątkowe, wycena nieruchomości, 37 usługi budowlane, usługi deweloperskie obejmujące budowę domów i lokali, usługi świadczone przez stacje obsługi i naprawy pojazdów, serwis pojazdów, diagnostyka pojazdów, naprawy mechaniczne pojazdów, naprawy instalacji elektrycznej i układów elektronicznych pojazdów, remonty pojazdów jako naprawa karoserii, usługi lakiernicze pojazdów, mycie, czyszczenie i konserwacja pojazdów, serwis urządzeń technicznych, instalowanie i naprawy układów zabezpieczających dostęp, sygnalizacyjnych, alarmowych i monitorujących, 39 usługi transportowe, transport samochodowy, kolejowy, rzeczny, morski
i powietrzny, obejmujący przewóz towarów i osób, usługi
spedycyjne, pośrednictwo w zakresie transportu i spedycji,
wynajmowanie pojazdów, wynajmowanie samochodów,
dystrybucja energii, dystrybucja energii elektrycznej, usługi
dystrybucji paliw, 41 usługi szkoleniowe, szkolenie z zakresu
doskonalenia techniki jazdy pojazdami, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, usługi służące poprawie
kondycji fizycznej, usługi parków tematycznych i parków rozrywki, organizowanie wyścigów samochodowych, publikowanie elektroniczne, 42 badania naukowe i techniczne, ekspertyzy naukowe i techniczne, usługi inżynierskie, usługi
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projektowania maszyn i urządzeń technicznych, usługi projektowania pojazdów, pojazdów specjalistycznych, wyposażenia pojazdów i części do pojazdów, usługi projektowania
systemów technologicznych, usługi projektowania systemów komputerowych, programowanie komputerów, programowanie programów do przetwarzania danych, zarządzanie stronami internetowymi, usługi architektoniczne,
usługi projektowania budowlanego, zagospodarowanie terenów zieleni, usługi projektowania odzieży i obuwia,
43 usługi hoteli i pensjonatów, rezerwacje w hotelach i innych miejscach zakwaterowania, usługi kempingów, domów
turystycznych, domów wypoczynkowych, usługi parków dla
kamperów i pojazdów turystycznych, usługi gastronomiczne, usługi barów, kawiarni, restauracji, usługi kateringowe,
44 usługi medyczne, usługi diagnostyki leczniczej, usługi
lecznicze, usługi pielęgniarskie, usługi rehabilitacyjne, usługi
szpitali, usługi w zakresie medycyny naturalnej, usługi paramedyczne medycyny niekonwencjonalnej, psychoterapia,
terapia behawioralna, usługi kosmetyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

494660
(220) 2019 01 11
SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
Z ZASADA

(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.05.21, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 1 środki myjące, czyszczące i konserwujące dla
celów przemysłowych, płyny chłodzące, płyny do obwodów
hydraulicznych, płyny hamulcowe, środki zapobiegające zamarzaniu i oblodzeniu, gazy techniczne – acetylen i argon,
środki impregnujące do obuwia, 2 środki antykorozyjne, powłoki zabezpieczające karoserie i podwozia pojazdów,
3 środki myjące, czyszczące i konserwujące do pielęgnacji
pojazdów, środki do czyszczenia szkła, metalu, skóry i tworzyw sztucznych, 4 oleje techniczne, oleje silnikowe, oleje
przekładniowe, smary, paliwa silnikowe, benzyny, oleje napędowe, gazy techniczne- butan, płyny eksploatacyjne, woski
techniczne, 6 materiały budowlane metalowe, materiały
konstrukcyjne metalowe, konstrukcje metalowe, belki metalowe, kratownice metalowe, panele metalowe, konstrukcje
wystawiennicze metalowe, okna i drzwi metalowe, witryny
metalowe, okucia metalowe, okucia okienne metalowe, okucia do plandek metalowe, zamki do okien metalowe, zamki
do pojazdów metalowe, regały i szafy narzędziowe metalowe, pojemniki metalowe, formy metalowe, zbiorniki metalowe, dozowniki metalowe, podajniki metalowe, rynny metalowe do odprowadzania wody z dachu, raki do wspinaczki
metalowe, uchwyty zaciskowe i karabińczyki asekuracyjne
do wspinaczki metalowe, haki do wspinaczki metalowe,
7 maszyny budowlane, dźwigi, urządzenia do wytwarzania
mieszanek mineralno-bitumicznych, urządzenia do transportu materiałów sypkich, przesiewacze, rozdrabniacze, kruszarki jako maszyny, urządzenia do dozowania materiałów
sypkich, urządzenia do dozowania mas bitumicznych, urządzenia do suszenia materiałów sypkich, urządzenia do suszenia materiałów utwardzalnych, palniki jako części urządzeń
do cięcia i obróbki utwardzonych mas bitumicznych, recyklery asfaltu, zbiorniki mas bitumicznych, elektronarzędzia,
narzędzia ręczne elektryczne, elementy konstrukcyjne elektrowni wiatrowych, zespoły elektrowni wiatrowych, części
i zespoły maszyn i urządzeń wymienionych w tej klasie,
tłoczniki jako części maszyn, świece zapłonowe, generatory
prądu elektrycznego, awaryjne generatory prądu elektrycz-
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nego, rozruszniki do silników, rozdzielacze zapłonu silników,
silniki do maszyn, silniki do pojazdów powietrznych, silniki
do pojazdów wodnych, narzędzia ratownicze, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, skrzynie biegów
inne niż do pojazdów lądowych, sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, 9 urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej
sieci zasilających i informatycznych, urządzenia ochrony cyfrowych sieci teletransmisyjnych, urządzenia ochrony systemów monitoringu, układy identyfikacji i kontroli dostępu,
układy rejestracji czasu pracy, instalacje sygnalizacyjne, alarmowe i monitorujące, urządzenia identyfikacyjne określające
położenie, przyrządy pomiarowe, przyrządy sygnalizacyjne,
elektroniczne urządzenia kontrolne, prędkościomierze, mierniki odległości, wskaźniki oleju i paliwa, termometry, termostatyczne urządzenia sterujące, termostaty do pojazdów,
elektroniczne blokady pojazdów, akumulatory elektryczne,
rozruszniki do pojazdów, elektryczne pulpity sterownicze pojazdów, elektryczne pulpity sterownicze pojazdów powietrznych, wyłączniki do instalacji elektrycznej, układy sterowania
oświetleniem, zasilacze prądu elektrycznego do lamp, regulatory napięcia, oporniki, kondensatory, przekaźniki, bezpieczniki, wzmacniacze, przewody elektryczne, systemy komputerowe do pojazdów, urządzenia i układy fotowoltaiczne, układy elektryczne i elektroniczne elektrowni wiatrowych, zasilacze awaryjne prądu elektrycznego do urządzeń elektrycznych, radiatory, sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia pożarnicze, pojazdy strażackie, części i zespoły maszyn, urządzeń
i układów wymienionych w tej klasie, hełmy balistyczne, buty
ochronne, rękawice ochronne do zastosowań przemysłowych, kaski rowerowe, narciarskie, motocyklowe, automobilowe, wspinaczkowe, hokejowe, do jazdy konnej, bejsbolowe,
gogle narciarskie, okulary przeciwsłoneczne, okulary pływackie, maski pływackie, rurki pływackie, 11 reflektory do pojazdów, lampy do pojazdów, lampy elektryczne, lampy LED,
oprawki do lamp, oprawy oświetleniowe, instalacje oświetleniowe, urządzenia klimatyzacyjne do pojazdów, zespoły wentylacji i chłodzenia układów elektrycznych i elektronicznych,
urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne do pomieszczeń,
pompy ciepła, części i zespoły maszyn, urządzeń i układów
wymienionych w tej klasie, 12 pojazdy, pojazdy samochodowe, pojazdy do przewozu osób, pojazdy do przewozu ładunków, autobusy, przyczepy, naczepy, kampery, przyczepy turystyczne, motocykle, motorowery, pojazdy specjalistyczne
przystosowane do wykonywania czynności technicznych lub
przewozu ładunków wymagających szczególnych warunków, pojazdy ratownicze, sanie ratownicze, pojazdy pogotowia ratunkowego, pojazdy policyjne, pojazdy bankowe
do przewozu gotówki i dokumentów bankowych, pojazdy
wojskowe bojowe, pojazdy wojskowe techniczne i zaopatrzeniowe, pojazdy z napędem elektrycznym, pojazdy z napędem hybrydowym, cysterny, wywrotki, dźwigi wbudowane
do pojazdów, platformy załadunkowe, pojazdy-chłodnie, akcesoria do pojazdów, antywłamaniowe urządzenia do pojazdów, bagażniki, pokrowce na siedzenia, fotele do pojazdów,
fotele dla dzieci do pojazdów, przeciwoślepieniowe urządzenia do pojazdów, części samochodów, motocykli i motorowerów, silniki do pojazdów lądowych, silniki elektryczne
do pojazdów lądowych, rozruszniki do pojazdów, skrzynie
biegów do pojazdów lądowych, przekładnie do pojazdów,
sprzęgła do pojazdów lądowych, hamulce do pojazdów,
amortyzatory do pojazdów, instalacje elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne do pojazdów, napędy elektryczne
do pojazdów, tapicerka do pojazdów, szyby do pojazdów,
części składowe pojazdów, kabiny pojazdów, pulpity sterownicze pojazdów inne niż elektryczne, wyłożenia modułowej
zabudowy wnętrz i poszycia pojazdów, panele ścienne,
okienne, podłogowe, sufitowe pojazdów, przednie i tylne

Nr ZT39/2019

ściany czołowe pojazdów, osłony zewnętrzne pojazdów, nadkola pojazdów, klapy bagażnika pojazdów, zderzaki pojazdów, gondole pojazdów powietrznych, owiewki pojazdów
powietrznych, końcówki skrzydeł i usterzenia pojazdów powietrznych, pokrycia pojazdów powietrznych, wyłożenia zabudowy pojazdów powietrznych, osłony zespołów pojazdów powietrznych, pulpity pojazdów powietrznych inne niż
elektryczne, części i zespoły pojazdów, maszyn, urządzeń
i układów wymienionych w tej klasie, hulajnogi jako pojazdy,
wózki dziecięce, przyczepki rowerowe, kajaki, pontony,
13 osłony balistyczne do pojazdów opancerzonych, osłony
radarów naziemnych i pokładowych, 18 plecaki, paski naramienne, torby, torby z paskiem na ramię, kije trekkingowe,
siodła do jazdy konnej, czekany, 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały budowlane drewniane, ceramiczne
i z tworzyw sztucznych, materiały konstrukcyjne niemetalowe, materiały budowlane wykończeniowe niemetalowe,
szkło budowlane, okna i drzwi niemetalowe, niemetalowe
panele ścienne, okienne, podłogowe i sufitowe, rury i kształtowniki z tworzyw sztucznych, 25 odzież, odzież sportowa,
odzież turystyczna, odzież robocza, bielizna, rękawiczki, nakrycia głowy, czepki kąpielowe, czepki pływackie, kombinezony do pływania, obuwie, buty sportowe, buty wspinaczkowe, buty turystyczne, buty taneczne, 26 zamki błyskawiczne,
28 sprzęt sportowy, narty, rowery stacjonarne do ćwiczenia,
hulajnogi do zabawy, sanie do zabawy, sanie sportowe, urządzenia do ćwiczeń fizycznych w siłowniach, kije do nordic
walking, uprzęże wspinaczkowe, akcesoria do łucznictwa łuki, strzały, kołczany, rakiety tenisowe, rakiety do badmintona, rakiety do squasha, kije hokejowe, łyżwy, kije bejsbolowe,
płetwy do pływania, deski do pływania, deski do surfingu,
zestawy - deski, żagiel do windsurfingu, narty wodne, deski
do snowbordu, zestawy - deski, latawiec, uprząż do kitesurfingu, kije golfowe, kije do gry w polo, kije do gry w palanta, piłki,
akcesoria wędkarskie, wędki, kołowrotki, żyłki, haczyki, spławiki, przynęty, podbieraki, siatki, pokrowce na wędki, przelotki,
siatki tenisowe, siatki do siatkówki, kosze do koszykówki,
bramki piłkarskie, 29 mięso, wyroby z mięsa, wyroby wędliniarskie, mięsne wyroby garmażeryjne, dziczyzna, drób, ryby,
warzywa i owoce gotowane, konserwowane, suszone i mrożone, koncentraty warzywne i owocowe, przeciery i pulpy
warzywne i owocowe, marmolady, dżemy, galaretki, sałatki,
sałatki warzywne, sałatki owocowe, grzyby suszone i przetworzone, zupy, tłuszcze jadalne, wyroby nabiałowe, mleko,
śmietana, kefir, masło, sery, oleje jadalne, 30 kawa, herbata,
kakao, substytuty kawy i herbaty, mąka i produkty zbożowe,
ryż, płatki śniadaniowe, makaron, cukier, czekolada i wyroby
czekoladowe, cukierki, słodycze, chleb, ciastka i wyroby cukiernicze, lody, miód, drożdże, półprodukty i preparaty
do pieczenia, sól, musztarda, majonezy, ketchupy, ocet, przyprawy, sosy mięsne, zioła suszone, 32 napoje bezalkoholowe,
wody mineralne i gazowane, napoje owocowe, soki owocowe, soki warzywne, koncentraty do przygotowywania napojów, piwo, 33 napoje alkoholowe, wina, wódki, winiaki, likiery,
35 usługi reklamowe, sprzedaż miejsca na cele reklamowe
w mediach elektronicznych, przetwarzanie danych, organizowanie targów i wystaw handlowych, sprzedaż pojazdów,
sprzedaż pojazdów samochodowych, sprzedaż pojazdów
do przewozu osób, sprzedaż pojazdów do przewozu ładunków, sprzedaż autobusów, sprzedaż przyczep, naczep, kamperów, przyczep turystycznych, motocykli, motorowerów,
sprzedaż pojazdów specjalistycznych strażackich, ratowniczych, pogotowia ratunkowego, policyjnych, bankowych,
sprzedaż pojazdów wojskowych bojowych, technicznych
i zaopatrzeniowych, sprzedaż pojazdów z napędem elektrycznym i z napędem hybrydowym, sprzedaż cystern, wywrotek, dźwigów, platform załadunkowych, pojazdów-chłod-

Nr ZT39/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

ni, sprzedaż części do pojazdów, sprzedaż towarów wymienionych we wszystkich załączonych klasach towarowych,
36 sprzedaż nieruchomości, sprzedaż lokali, usługi informacji
handlowej dotyczące nieruchomości i lokali, wynajem nieruchomości, wynajem lokali, pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości, pośrednictwo w sprzedaży lokali, pośrednictwo
w wynajmie lokali, usługi obejmujące pozyskiwanie gruntów,
usługi deweloperskie obejmujące sprzedaż domów i lokali,
usługi zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania inwestycjami związane z nieruchomościami, usługi zarządzania
finansowego związane z nieruchomościami, usługi finansowe, doradztwo finansowe, pośrednictwo finansowe, doradztwo kredytowe, usługi leasingowe, doradztwo ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, rzeczoznawstwo majątkowe, wycena nieruchomości, 37 usługi budowlane, usługi deweloperskie obejmujące budowę domów i lokali, usługi
świadczone przez stacje obsługi i naprawy pojazdów, serwis
pojazdów, diagnostyka pojazdów, naprawy mechaniczne pojazdów, naprawy instalacji elektrycznej i układów elektronicznych pojazdów, remonty pojazdów jako naprawa karoserii,
usługi lakiernicze pojazdów, mycie, czyszczenie i konserwacja
pojazdów, serwis urządzeń technicznych, instalowanie i naprawy układów zabezpieczających dostęp, sygnalizacyjnych,
alarmowych i monitorujących, 39 usługi transportowe, transport samochodowy, kolejowy, rzeczny, morski i powietrzny,
obejmujący przewóz towarów i osób, usługi spedycyjne, pośrednictwo w zakresie transportu i spedycji, wynajmowanie
pojazdów, wynajmowanie samochodów, dystrybucja energii,
dystrybucja energii elektrycznej, usługi dystrybucji paliw,
41 usługi szkoleniowe, szkolenie z zakresu doskonalenia techniki jazdy pojazdami, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, usługi służące poprawie kondycji fizycznej,
usługi parków tematycznych i parków rozrywki, organizowanie wyścigów samochodowych, publikowanie elektroniczne,
42 badania naukowe i techniczne, ekspertyzy naukowe
i techniczne, usługi inżynierskie, usługi projektowania maszyn
i urządzeń technicznych, usługi projektowania pojazdów, pojazdów specjalistycznych, wyposażenia pojazdów i części
do pojazdów, usługi projektowania systemów technologicznych, usługi projektowania systemów komputerowych, programowanie komputerów, programowanie programów
do przetwarzania danych, zarządzanie stronami internetowymi, usługi architektoniczne, usługi projektowania budowlanego, zagospodarowanie terenów zieleni, usługi projektowania
odzieży i obuwia, 43 usługi hoteli i pensjonatów, rezerwacje
w hotelach i innych miejscach zakwaterowania, usługi kempingów, domów turystycznych, domów wypoczynkowych,
usługi parków dla kamperów i pojazdów turystycznych, usługi gastronomiczne, usługi barów, kawiarni, restauracji, usługi
kateringowe, 44 usługi medyczne, usługi diagnostyki leczniczej, usługi lecznicze, usługi pielęgniarskie, usługi rehabilitacyjne, usługi szpitali, usługi w zakresie medycyny naturalnej,
usługi paramedyczne medycyny niekonwencjonalnej, psychoterapia, terapia behawioralna, usługi kosmetyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)
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(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.05.21, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 1 środki myjące, czyszczące i konserwujące dla
celów przemysłowych, płyny chłodzące, płyny do obwodów
hydraulicznych, płyny hamulcowe, środki zapobiegające zamarzaniu i oblodzeniu, gazy techniczne – acetylen i argon,
środki impregnujące do obuwia, 2 środki antykorozyjne, powłoki zabezpieczające karoserie i podwozia pojazdów,
3 środki myjące, czyszczące i konserwujące do pielęgnacji
pojazdów, środki do czyszczenia szkła, metalu, skóry i tworzyw sztucznych, 4 oleje techniczne, oleje silnikowe, oleje
przekładniowe, smary, paliwa silnikowe, benzyny, oleje napędowe, gazy techniczne - butan, płyny eksploatacyjne, woski
techniczne, 6 materiały budowlane metalowe, materiały
konstrukcyjne metalowe, konstrukcje metalowe, belki metalowe, kratownice metalowe, panele metalowe, konstrukcje
wystawiennicze metalowe, okna i drzwi metalowe, witryny
metalowe, okucia metalowe, okucia okienne metalowe, okucia do plandek metalowe, zamki do okien metalowe, zamki
do pojazdów metalowe, regały i szafy narzędziowe metalowe, pojemniki metalowe, formy metalowe, zbiorniki metalowe, dozowniki metalowe, podajniki metalowe, rynny metalowe do odprowadzania wody z dachu, raki do wspinaczki
metalowe, uchwyty zaciskowe i karabińczyki asekuracyjne
do wspinaczki metalowe, haki do wspinaczki metalowe,
7 maszyny budowlane, dźwigi, urządzenia do wytwarzania
mieszanek mineralno-bitumicznych, urządzenia do transportu materiałów sypkich, przesiewacze, rozdrabniacze, kruszarki jako maszyny, urządzenia do dozowania materiałów
sypkich, urządzenia do dozowania mas bitumicznych, urządzenia do suszenia materiałów sypkich, urządzenia do suszenia materiałów utwardzalnych, palniki jako części urządzeń
do cięcia i obróbki utwardzonych mas bitumicznych, recyklery asfaltu, zbiorniki mas bitumicznych, elektronarzędzia,
narzędzia ręczne elektryczne, elementy konstrukcyjne elektrowni wiatrowych, zespoły elektrowni wiatrowych, części
i zespoły maszyn i urządzeń wymienionych w tej klasie,
tłoczniki jako części maszyn, świece zapłonowe, generatory
prądu elektrycznego, awaryjne generatory prądu elektrycznego, rozruszniki do silników, rozdzielacze zapłonu silników,
silniki do maszyn, silniki do pojazdów powietrznych, silniki
do pojazdów wodnych, narzędzia ratownicze, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, skrzynie biegów
inne niż do pojazdów lądowych, sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, 9 urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej
sieci zasilających i informatycznych, urządzenia ochrony cyfrowych sieci teletransmisyjnych, urządzenia ochrony systemów monitoringu, układy identyfikacji i kontroli dostępu,
układy rejestracji czasu pracy, instalacje sygnalizacyjne, alarmowe i monitorujące, urządzenia identyfikacyjne określające
położenie, przyrządy pomiarowe, przyrządy sygnalizacyjne,
elektroniczne urządzenia kontrolne, prędkościomierze, mierniki odległości, wskaźniki oleju i paliwa, termometry, termostatyczne urządzenia sterujące, termostaty do pojazdów,
elektroniczne blokady pojazdów, akumulatory elektryczne,
rozruszniki do pojazdów, elektryczne pulpity sterownicze pojazdów, elektryczne pulpity sterownicze pojazdów powietrznych, wyłączniki do instalacji elektrycznej, układy sterowania
oświetleniem, zasilacze prądu elektrycznego do lamp, regulatory napięcia, oporniki, kondensatory, przekaźniki, bezpieczniki, wzmacniacze, przewody elektryczne, systemy komputerowe do pojazdów, urządzenia i układy fotowoltaiczne, układy elektryczne i elektroniczne elektrowni wiatrowych, zasilacze awaryjne prądu elektrycznego do urządzeń elektrycznych, radiatory, sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia pożarnicze, pojazdy strażackie, części i zespoły maszyn, urządzeń
i układów wymienionych w tej klasie, hełmy balistyczne, buty
ochronne, rękawice ochronne do zastosowań przemysło-
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wych, kaski rowerowe, narciarskie, motocyklowe, automobilowe, wspinaczkowe, hokejowe, do jazdy konnej, bejsbolowe, gogle narciarskie, okulary przeciwsłoneczne, okulary
pływackie, maski pływackie, rurki pływackie, 11 reflektory
do pojazdów, lampy do pojazdów, lampy elektryczne, lampy
LED, oprawki do lamp, oprawy oświetleniowe, instalacje
oświetleniowe, urządzenia klimatyzacyjne do pojazdów, zespoły wentylacji i chłodzenia układów elektrycznych i elektronicznych, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne
do pomieszczeń, pompy ciepła, części i zespoły maszyn,
urządzeń i układów wymienionych w tej klasie, 12 pojazdy,
pojazdy samochodowe, pojazdy do przewozu osób, pojazdy
do przewozu ładunków, autobusy, przyczepy, naczepy, kampery, przyczepy turystyczne, motocykle, motorowery, pojazdy specjalistyczne przystosowane do wykonywania czynności technicznych lub przewozu ładunków wymagających
szczególnych warunków, pojazdy ratownicze, sanie ratownicze, pojazdy pogotowia ratunkowego, pojazdy policyjne,
pojazdy bankowe do przewozu gotówki i dokumentów bankowych, pojazdy wojskowe bojowe, pojazdy wojskowe techniczne i zaopatrzeniowe, pojazdy z napędem elektrycznym,
pojazdy z napędem hybrydowym, cysterny, wywrotki, dźwigi wbudowane do pojazdów, platformy załadunkowe, pojazdy-chłodnie, akcesoria do pojazdów, antywłamaniowe urządzenia do pojazdów, bagażniki, pokrowce na siedzenia, fotele do pojazdów, fotele dla dzieci do pojazdów, przeciwoślepieniowe urządzenia do pojazdów, części samochodów,
motocykli i motorowerów, silniki do pojazdów lądowych, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, rozruszniki do pojazdów, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, przekładnie do pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych, hamulce
do pojazdów, amortyzatory do pojazdów, instalacje elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne do pojazdów, napędy
elektryczne do pojazdów, tapicerka do pojazdów, szyby
do pojazdów, części składowe pojazdów, kabiny pojazdów,
pulpity sterownicze pojazdów inne niż elektryczne, wyłożenia modułowej zabudowy wnętrz i poszycia pojazdów, panele ścienne, okienne, podłogowe, sufitowe pojazdów,
przednie i tylne ściany czołowe pojazdów, osłony zewnętrzne pojazdów, nadkola pojazdów, klapy bagażnika pojazdów,
zderzaki pojazdów, gondole pojazdów powietrznych,
owiewki pojazdów powietrznych, końcówki skrzydeł i usterzenia pojazdów powietrznych, pokrycia pojazdów powietrznych, wyłożenia zabudowy pojazdów powietrznych,
osłony zespołów pojazdów powietrznych, pulpity pojazdów
powietrznych inne niż elektryczne, części i zespoły pojazdów, maszyn, urządzeń i układów wymienionych w tej klasie,
hulajnogi jako pojazdy, wózki dziecięce, przyczepki rowerowe, kajaki, pontony, 13 osłony balistyczne do pojazdów
opancerzonych, osłony radarów naziemnych i pokładowych,
18 plecaki, paski naramienne, torby, torby z paskiem na ramię, kije trekkingowe, siodła do jazdy konnej, czekany, 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały budowlane drewniane, ceramiczne i z tworzyw sztucznych, materiały konstrukcyjne niemetalowe, materiały budowlane wykończeniowe niemetalowe, szkło budowlane, okna i drzwi niemetalowe, niemetalowe panele ścienne, okienne, podłogowe
i sufitowe, rury i kształtowniki z tworzyw sztucznych,
25 odzież, odzież sportowa, odzież turystyczna, odzież robocza, bielizna, rękawiczki, nakrycia głowy, czepki kąpielowe,
czepki pływackie, kombinezony do pływania, obuwie, buty
sportowe, buty wspinaczkowe, buty turystyczne, buty taneczne, 26 zamki błyskawiczne, 28 sprzęt sportowy, narty,
rowery stacjonarne do ćwiczenia, hulajnogi do zabawy, sanie do zabawy, sanie sportowe, urządzenia do ćwiczeń fizycznych w siłowniach, kije do nordic walking, uprzęże wspinaczkowe, akcesoria do łucznictwa - łuki, strzały, kołczany,
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rakiety tenisowe, rakiety do badmintona, rakiety do squasha,
kije hokejowe, łyżwy, kije bejsbolowe, płetwy do pływania,
deski do pływania, deski do surfingu, zestawy - deski, żagiel
do windsurfingu, narty wodne, deski do snowbordu, zestawy - deski, latawiec, uprząż do kitesurfingu, kije golfowe, kije
do gry w polo, kije do gry w palanta, piłki, akcesoria wędkarskie, wędki, kołowrotki, żyłki, haczyki, spławiki, przynęty, podbieraki, siatki, pokrowce na wędki, przelotki, siatki tenisowe,
siatki do siatkówki, kosze do koszykówki, bramki piłkarskie,
29 mięso, wyroby z mięsa, wyroby wędliniarskie, mięsne wyroby garmażeryjne, dziczyzna, drób, ryby, warzywa i owoce
gotowane, konserwowane, suszone i mrożone, koncentraty
warzywne i owocowe, przeciery i pulpy warzywne i owocowe, marmolady, dżemy, galaretki, sałatki, sałatki warzywne,
sałatki owocowe, grzyby suszone i przetworzone, zupy, tłuszcze jadalne, wyroby nabiałowe, mleko, śmietana, kefir, masło,
sery, oleje jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, substytuty kawy
i herbaty, mąka i produkty zbożowe, ryż, płatki śniadaniowe,
makaron, cukier, czekolada i wyroby czekoladowe, cukierki,
słodycze, chleb, ciastka i wyroby cukiernicze, lody, miód,
drożdże, półprodukty i preparaty do pieczenia, sól, musztarda, majonezy, ketchupy, ocet, przyprawy, sosy mięsne, zioła
suszone, 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe, soki owocowe, soki warzywne, koncentraty do przygotowywania napojów, piwo, 33 napoje alkoholowe, wina, wódki, winiaki, likiery, 35 usługi reklamowe,
sprzedaż miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych, przetwarzanie danych, organizowanie targów i wystaw handlowych, sprzedaż pojazdów, sprzedaż pojazdów
samochodowych, sprzedaż pojazdów do przewozu osób,
sprzedaż pojazdów do przewozu ładunków, sprzedaż autobusów, sprzedaż przyczep, naczep, kamperów, przyczep turystycznych, motocykli, motorowerów, sprzedaż pojazdów
specjalistycznych strażackich, ratowniczych, pogotowia ratunkowego, policyjnych, bankowych, sprzedaż pojazdów
wojskowych bojowych, technicznych i zaopatrzeniowych,
sprzedaż pojazdów z napędem elektrycznym i z napędem
hybrydowym, sprzedaż cystern, wywrotek, dźwigów, platform załadunkowych, pojazdów-chłodni, sprzedaż części
do pojazdów, sprzedaż towarów wymienionych we wszystkich załączonych klasach towarowych, 36 sprzedaż nieruchomości, sprzedaż lokali, usługi informacji handlowej dotyczące nieruchomości i lokali, wynajem nieruchomości, wynajem lokali, pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości, pośrednictwo w sprzedaży lokali, pośrednictwo w wynajmie
lokali, usługi obejmujące pozyskiwanie gruntów, usługi deweloperskie obejmujące sprzedaż domów i lokali, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania inwestycjami związane z nieruchomościami, usługi zarządzania finansowego związane z nieruchomościami, usługi finansowe,
doradztwo finansowe, pośrednictwo finansowe, doradztwo
kredytowe, usługi leasingowe, doradztwo ubezpieczeniowe
dotyczące nieruchomości, rzeczoznawstwo majątkowe, wycena nieruchomości, 37 usługi budowlane, usługi deweloperskie obejmujące budowę domów i lokali, usługi świadczone przez stacje obsługi i naprawy pojazdów, serwis pojazdów, diagnostyka pojazdów, naprawy mechaniczne pojazdów, naprawy instalacji elektrycznej i układów elektronicznych pojazdów, remonty pojazdów jako naprawa karoserii, usługi lakiernicze pojazdów, mycie, czyszczenie i konserwacja pojazdów, serwis urządzeń technicznych, instalowanie i naprawy układów zabezpieczających dostęp, sygnalizacyjnych, alarmowych i monitorujących, 39 usługi transportowe, transport samochodowy, kolejowy, rzeczny, morski
i powietrzny, obejmujący przewóz towarów i osób, usługi
spedycyjne, pośrednictwo w zakresie transportu i spedycji,
wynajmowanie pojazdów, wynajmowanie samochodów,
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dystrybucja energii, dystrybucja energii elektrycznej, usługi
dystrybucji paliw, 41 usługi szkoleniowe, szkolenie z zakresu
doskonalenia techniki jazdy pojazdami, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, usługi służące poprawie
kondycji fizycznej, usługi parków tematycznych i parków rozrywki, organizowanie wyścigów samochodowych, publikowanie elektroniczne, 42 badania naukowe i techniczne, ekspertyzy naukowe i techniczne, usługi inżynierskie, usługi
projektowania maszyn i urządzeń technicznych, usługi projektowania pojazdów, pojazdów specjalistycznych, wyposażenia pojazdów i części do pojazdów, usługi projektowania
systemów technologicznych, usługi projektowania systemów komputerowych, programowanie komputerów, programowanie programów do przetwarzania danych, zarządzanie stronami internetowymi, usługi architektoniczne,
usługi projektowania budowlanego, zagospodarowanie terenów zieleni, usługi projektowania odzieży i obuwia,
43 usługi hoteli i pensjonatów, rezerwacje w hotelach i innych miejscach zakwaterowania, usługi kempingów, domów
turystycznych, domów wypoczynkowych, usługi parków dla
kamperów i pojazdów turystycznych, usługi gastronomiczne, usługi barów, kawiarni, restauracji, usługi kateringowe,
44 usługi medyczne, usługi diagnostyki leczniczej, usługi
lecznicze, usługi pielęgniarskie, usługi rehabilitacyjne, usługi
szpitali, usługi w zakresie medycyny naturalnej, usługi paramedyczne medycyny niekonwencjonalnej, psychoterapia,
terapia behawioralna, usługi kosmetyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)
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(531) 27.05.17, 27.05.21, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 1 środki myjące, czyszczące i konserwujące dla
celów przemysłowych, płyny chłodzące, płyny do obwodów
hydraulicznych, płyny hamulcowe, środki zapobiegające zamarzaniu i oblodzeniu, gazy techniczne – acetylen i argon,
środki impregnujące do obuwia, 2 środki antykorozyjne, powłoki zabezpieczające karoserie i podwozia pojazdów,
3 środki myjące, czyszczące i konserwujące do pielęgnacji
pojazdów, środki do czyszczenia szkła, metalu, skóry i tworzyw sztucznych, 4 oleje techniczne, oleje silnikowe, oleje
przekładniowe, smary, paliwa silnikowe, benzyny, oleje napędowe, gazy techniczne - butan, płyny eksploatacyjne, woski
techniczne, 6 materiały budowlane metalowe, materiały
konstrukcyjne metalowe, konstrukcje metalowe, belki metalowe, kratownice metalowe, panele metalowe, konstrukcje
wystawiennicze metalowe, okna i drzwi metalowe, witryny
metalowe, okucia metalowe, okucia okienne metalowe, okucia do plandek metalowe, zamki do okien metalowe, zamki
do pojazdów metalowe, regały i szafy narzędziowe metalowe, pojemniki metalowe, formy metalowe, zbiorniki metalowe, dozowniki metalowe, podajniki metalowe, rynny metalowe do odprowadzania wody z dachu, raki do wspinaczki
metalowe, uchwyty zaciskowe i karabińczyki asekuracyjne
do wspinaczki metalowe, haki do wspinaczki metalowe,
7 maszyny budowlane, dźwigi, urządzenia do wytwarzania
mieszanek mineralno-bitumicznych, urządzenia do transportu materiałów sypkich, przesiewacze, rozdrabniacze, kru-
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szarki jako maszyny, urządzenia do dozowania materiałów
sypkich, urządzenia do dozowania mas bitumicznych, urządzenia do suszenia materiałów sypkich, urządzenia do suszenia materiałów utwardzalnych, palniki jako części urządzeń
do cięcia i obróbki utwardzonych mas bitumicznych, recyklery asfaltu, zbiorniki mas bitumicznych, elektronarzędzia,
narzędzia ręczne elektryczne, elementy konstrukcyjne elektrowni wiatrowych, zespoły elektrowni wiatrowych, części
i zespoły maszyn i urządzeń wymienionych w tej klasie,
tłoczniki jako części maszyn, świece zapłonowe, generatory
prądu elektrycznego, awaryjne generatory prądu elektrycznego, rozruszniki do silników, rozdzielacze zapłonu silników,
silniki do maszyn, silniki do pojazdów powietrznych, silniki
do pojazdów wodnych, narzędzia ratownicze, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, skrzynie biegów
inne niż do pojazdów lądowych, sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, 9 urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej
sieci zasilających i informatycznych, urządzenia ochrony cyfrowych sieci teletransmisyjnych, urządzenia ochrony systemów monitoringu, układy identyfikacji i kontroli dostępu,
układy rejestracji czasu pracy, instalacje sygnalizacyjne, alarmowe i monitorujące, urządzenia identyfikacyjne określające
położenie, przyrządy pomiarowe, przyrządy sygnalizacyjne,
elektroniczne urządzenia kontrolne, prędkościomierze, mierniki odległości, wskaźniki oleju i paliwa, termometry, termostatyczne urządzenia sterujące, termostaty do pojazdów,
elektroniczne blokady pojazdów, akumulatory elektryczne,
rozruszniki do pojazdów, elektryczne pulpity sterownicze
pojazdów, elektryczne pulpity sterownicze pojazdów powietrznych, wyłączniki do instalacji elektrycznej, układy sterowania oświetleniem, zasilacze prądu elektrycznego
do lamp, regulatory napięcia, oporniki, kondensatory, przekaźniki, bezpieczniki, wzmacniacze, przewody elektryczne,
systemy komputerowe do pojazdów, urządzenia i układy fotowoltaiczne, układy elektryczne i elektroniczne elektrowni
wiatrowych, zasilacze awaryjne prądu elektrycznego
do urządzeń elektrycznych, radiatory, sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia pożarnicze, pojazdy strażackie, części i zespoły maszyn, urządzeń i układów wymienionych w tej klasie,
hełmy balistyczne, buty ochronne, rękawice ochronne
do zastosowań przemysłowych, kaski rowerowe, narciarskie,
motocyklowe, automobilowe, wspinaczkowe, hokejowe,
do jazdy konnej, bejsbolowe, gogle narciarskie, okulary przeciwsłoneczne, okulary pływackie, maski pływackie, rurki pływackie, 11 reflektory do pojazdów, lampy do pojazdów, lampy elektryczne, lampy LED, oprawki do lamp, oprawy oświetleniowe, instalacje oświetleniowe, urządzenia klimatyzacyjne do pojazdów, zespoły wentylacji i chłodzenia układów
elektrycznych i elektronicznych, urządzenia klimatyzacyjne
i wentylacyjne do pomieszczeń, pompy ciepła, części i zespoły maszyn, urządzeń i układów wymienionych w tej klasie, 12 pojazdy, pojazdy samochodowe, pojazdy do przewozu osób, pojazdy do przewozu ładunków, autobusy, przyczepy, naczepy, kampery, przyczepy turystyczne, motocykle,
motorowery, pojazdy specjalistyczne przystosowane do wykonywania czynności technicznych lub przewozu ładunków
wymagających szczególnych warunków, pojazdy ratownicze, sanie ratownicze, pojazdy pogotowia ratunkowego, pojazdy policyjne, pojazdy bankowe do przewozu gotówki
i dokumentów bankowych, pojazdy wojskowe bojowe, pojazdy wojskowe techniczne i zaopatrzeniowe, pojazdy z napędem elektrycznym, pojazdy z napędem hybrydowym,
cysterny, wywrotki, dźwigi wbudowane do pojazdów, platformy załadunkowe, pojazdy-chłodnie, akcesoria do pojazdów, antywłamaniowe urządzenia do pojazdów, bagażniki,
pokrowce na siedzenia, fotele do pojazdów, fotele dla dzieci
do pojazdów, przeciwoślepieniowe urządzenia do pojaz-
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dów, części samochodów, motocykli i motorowerów, silniki
do pojazdów lądowych, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, rozruszniki do pojazdów, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, przekładnie do pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych, hamulce do pojazdów, amortyzatory do pojazdów, instalacje elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne
do pojazdów, napędy elektryczne do pojazdów, tapicerka
do pojazdów, szyby do pojazdów, części składowe pojazdów,
kabiny pojazdów, pulpity sterownicze pojazdów inne niż
elektryczne, wyłożenia modułowej zabudowy wnętrz i poszycia pojazdów, panele ścienne, okienne, podłogowe, sufitowe pojazdów, przednie i tylne ściany czołowe pojazdów,
osłony zewnętrzne pojazdów, nadkola pojazdów, klapy bagażnika pojazdów, zderzaki pojazdów, gondole pojazdów
powietrznych, owiewki pojazdów powietrznych, końcówki
skrzydeł i usterzenia pojazdów powietrznych, pokrycia pojazdów powietrznych, wyłożenia zabudowy pojazdów powietrznych, osłony zespołów pojazdów powietrznych, pulpity pojazdów powietrznych inne niż elektryczne, części i zespoły pojazdów, maszyn, urządzeń i układów wymienionych
w tej klasie, hulajnogi jako pojazdy, wózki dziecięce, przyczepki rowerowe, kajaki, pontony, 13 osłony balistyczne do pojazdów opancerzonych, osłony radarów naziemnych i pokładowych, 18 plecaki, paski naramienne, torby, torby z paskiem
na ramię, kije trekkingowe, siodła do jazdy konnej, czekany,
19 materiały budowlane niemetalowe, materiały budowlane
drewniane, ceramiczne i z tworzyw sztucznych, materiały
konstrukcyjne niemetalowe, materiały budowlane wykończeniowe niemetalowe, szkło budowlane, okna i drzwi niemetalowe, niemetalowe panele ścienne, okienne, podłogowe i sufitowe, rury i kształtowniki z tworzyw sztucznych,
25 odzież, odzież sportowa, odzież turystyczna, odzież robocza, bielizna, rękawiczki, nakrycia głowy, czepki kąpielowe,
czepki pływackie, kombinezony do pływania, obuwie, buty
sportowe, buty wspinaczkowe, buty turystyczne, buty taneczne, 26 zamki błyskawiczne, 28 sprzęt sportowy, narty,
rowery stacjonarne do ćwiczenia, hulajnogi do zabawy, sanie
do zabawy, sanie sportowe, urządzenia do ćwiczeń fizycznych w siłowniach, kije do nordic walking, uprzęże wspinaczkowe, akcesoria do łucznictwa - łuki, strzały, kołczany, rakiety
tenisowe, rakiety do badmintona, rakiety do squasha, kije hokejowe, łyżwy, kije bejsbolowe, płetwy do pływania, deski
do pływania, deski do surfingu, zestawy - deski, żagiel
do windsurfingu, narty wodne, deski do snowbordu, zestawy
- deski, latawiec, uprząż do kitesurfingu, kije golfowe, kije
do gry w polo, kije do gry w palanta, piłki, akcesoria wędkarskie, wędki, kołowrotki, żyłki, haczyki, spławiki, przynęty, podbieraki, siatki, pokrowce na wędki, przelotki, siatki tenisowe,
siatki do siatkówki, kosze do koszykówki, bramki piłkarskie,
29 mięso, wyroby z mięsa, wyroby wędliniarskie, mięsne wyroby garmażeryjne, dziczyzna, drób, ryby, warzywa i owoce
gotowane, konserwowane, suszone i mrożone, koncentraty
warzywne i owocowe, przeciery i pulpy warzywne i owocowe, marmolady, dżemy, galaretki, sałatki, sałatki warzywne,
sałatki owocowe, grzyby suszone i przetworzone, zupy, tłuszcze jadalne, wyroby nabiałowe, mleko, śmietana, kefir, masło,
sery, oleje jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, substytuty kawy
i herbaty, mąka i produkty zbożowe, ryż, płatki śniadaniowe,
makaron, cukier, czekolada i wyroby czekoladowe, cukierki,
słodycze, chleb, ciastka i wyroby cukiernicze, lody, miód, drożdże, półprodukty i preparaty do pieczenia, sól, musztarda,
majonezy, ketchupy, ocet, przyprawy, sosy mięsne, zioła suszone, 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe, soki owocowe, soki warzywne, koncentraty do przygotowywania napojów, piwo, 33 napoje alkoholowe, wina, wódki, winiaki, likiery, 35 usługi reklamowe, sprzedaż miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych,
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przetwarzanie danych, organizowanie targów i wystaw handlowych, sprzedaż pojazdów, sprzedaż pojazdów samochodowych, sprzedaż pojazdów do przewozu osób, sprzedaż
pojazdów do przewozu ładunków, sprzedaż autobusów,
sprzedaż przyczep, naczep, kamperów, przyczep turystycznych, motocykli, motorowerów, sprzedaż pojazdów specjalistycznych strażackich, ratowniczych, pogotowia ratunkowego, policyjnych, bankowych, sprzedaż pojazdów wojskowych
bojowych, technicznych i zaopatrzeniowych, sprzedaż pojazdów z napędem elektrycznym i z napędem hybrydowym,
sprzedaż cystern, wywrotek, dźwigów, platform załadunkowych, pojazdów-chłodni, sprzedaż części do pojazdów,
sprzedaż towarów wymienionych we wszystkich załączonych klasach towarowych, 36 sprzedaż nieruchomości, sprzedaż lokali, usługi informacji handlowej dotyczące nieruchomości i lokali, wynajem nieruchomości, wynajem lokali, pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości, pośrednictwo
w sprzedaży lokali, pośrednictwo w wynajmie lokali, usługi
obejmujące pozyskiwanie gruntów, usługi deweloperskie
obejmujące sprzedaż domów i lokali, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania inwestycjami związane
z nieruchomościami, usługi zarządzania finansowego związane z nieruchomościami, usługi finansowe, doradztwo finansowe, pośrednictwo finansowe, doradztwo kredytowe, usługi
leasingowe, doradztwo ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, rzeczoznawstwo majątkowe, wycena nieruchomości, 37 usługi budowlane, usługi deweloperskie obejmujące budowę domów i lokali, usługi świadczone przez stacje
obsługi i naprawy pojazdów, serwis pojazdów, diagnostyka
pojazdów, naprawy mechaniczne pojazdów, naprawy instalacji elektrycznej i układów elektronicznych pojazdów, remonty pojazdów jako naprawa karoserii, usługi lakiernicze
pojazdów, mycie, czyszczenie i konserwacja pojazdów, serwis
urządzeń technicznych, instalowanie i naprawy układów zabezpieczających dostęp, sygnalizacyjnych, alarmowych i monitorujących, 39 usługi transportowe, transport samochodowy, kolejowy, rzeczny, morski i powietrzny, obejmujący przewóz towarów i osób, usługi spedycyjne, pośrednictwo w zakresie transportu i spedycji, wynajmowanie pojazdów, wynajmowanie samochodów, dystrybucja energii, dystrybucja
energii elektrycznej, usługi dystrybucji paliw, 41 usługi szkoleniowe, szkolenie z zakresu doskonalenia techniki jazdy pojazdami, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów,
usługi służące poprawie kondycji fizycznej, usługi parków tematycznych i parków rozrywki, organizowanie wyścigów samochodowych, publikowanie elektroniczne, 42 badania naukowe i techniczne, ekspertyzy naukowe i techniczne, usługi
inżynierskie, usługi projektowania maszyn i urządzeń technicznych, usługi projektowania pojazdów, pojazdów specjalistycznych, wyposażenia pojazdów i części do pojazdów, usługi projektowania systemów technologicznych, usługi projektowania systemów komputerowych, programowanie komputerów, programowanie programów do przetwarzania danych, zarządzanie stronami internetowymi, usługi architektoniczne, usługi projektowania budowlanego, zagospodarowanie terenów zieleni, usługi projektowania odzieży i obuwia,
43 usługi hoteli i pensjonatów, rezerwacje w hotelach i innych
miejscach zakwaterowania, usługi kempingów, domów turystycznych, domów wypoczynkowych, usługi parków dla
kamperów i pojazdów turystycznych, usługi gastronomiczne,
usługi barów, kawiarni, restauracji, usługi kateringowe,
44 usługi medyczne, usługi diagnostyki leczniczej, usługi
lecznicze, usługi pielęgniarskie, usługi rehabilitacyjne, usługi
szpitali, usługi w zakresie medycyny naturalnej, usługi paramedyczne medycyny niekonwencjonalnej, psychoterapia,
terapia behawioralna, usługi kosmetyczne.
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(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.05.21, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 1 środki myjące, czyszczące i konserwujące dla
celów przemysłowych, płyny chłodzące, płyny do obwodów hydraulicznych, płyny hamulcowe, środki zapobiegające zamarzaniu i oblodzeniu, gazy techniczne – acetylen
i argon, środki impregnujące do obuwia, 2 środki antykorozyjne, powłoki zabezpieczające karoserie i podwozia pojazdów, 3 środki myjące, czyszczące i konserwujące do pielęgnacji pojazdów, środki do czyszczenia szkła, metalu, skóry
i tworzyw sztucznych, 4 oleje techniczne, oleje silnikowe,
oleje przekładniowe, smary, paliwa silnikowe, benzyny, oleje
napędowe, gazy techniczne - butan, płyny eksploatacyjne,
woski techniczne, 6 materiały budowlane metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, konstrukcje metalowe, belki
metalowe, kratownice metalowe, panele metalowe, konstrukcje wystawiennicze metalowe, okna i drzwi metalowe,
witryny metalowe, okucia metalowe, okucia okienne metalowe, okucia do plandek metalowe, zamki do okien metalowe, zamki do pojazdów metalowe, regały i szafy narzędziowe metalowe, pojemniki metalowe, formy metalowe, zbiorniki metalowe, dozowniki metalowe, podajniki metalowe,
rynny metalowe do odprowadzania wody z dachu, raki
do wspinaczki metalowe, uchwyty zaciskowe i karabińczyki
asekuracyjne do wspinaczki metalowe, haki do wspinaczki
metalowe, 7 maszyny budowlane, dźwigi, urządzenia
do wytwarzania mieszanek mineralno-bitumicznych, urządzenia do transportu materiałów sypkich, przesiewacze,
rozdrabniacze, kruszarki jako maszyny, urządzenia do dozowania materiałów sypkich, urządzenia do dozowania mas
bitumicznych, urządzenia do suszenia materiałów sypkich,
urządzenia do suszenia materiałów utwardzalnych, palniki
jako części urządzeń do cięcia i obróbki utwardzonych mas
bitumicznych, recyklery asfaltu, zbiorniki mas bitumicznych,
elektronarzędzia, narzędzia ręczne elektryczne, elementy
konstrukcyjne elektrowni wiatrowych, zespoły elektrowni
wiatrowych, części i zespoły maszyn i urządzeń wymienionych w tej klasie, tłoczniki jako części maszyn, świece zapłonowe, generatory prądu elektrycznego, awaryjne generatory prądu elektrycznego, rozruszniki do silników, rozdzielacze
zapłonu silników, silniki do maszyn, silniki do pojazdów powietrznych, silniki do pojazdów wodnych, narzędzia ratownicze, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych,
skrzynie biegów inne niż do pojazdów lądowych, sprzęgła
inne niż do pojazdów lądowych, 9 urządzenia ochrony
przeciwprzepięciowej sieci zasilających i informatycznych,
urządzenia ochrony cyfrowych sieci teletransmisyjnych,
urządzenia ochrony systemów monitoringu, układy identyfikacji i kontroli dostępu, układy rejestracji czasu pracy, instalacje sygnalizacyjne, alarmowe i monitorujące, urządzenia
identyfikacyjne określające położenie, przyrządy pomiarowe, przyrządy sygnalizacyjne, elektroniczne urządzenia
kontrolne, prędkościomierze, mierniki odległości, wskaźniki
oleju i paliwa, termometry, termostatyczne urządzenia sterujące, termostaty do pojazdów, elektroniczne blokady po-
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jazdów, akumulatory elektryczne, rozruszniki do pojazdów,
elektryczne pulpity sterownicze pojazdów, elektryczne pulpity sterownicze pojazdów powietrznych, wyłączniki do instalacji elektrycznej, układy sterowania oświetleniem, zasilacze prądu elektrycznego do lamp, regulatory napięcia,
oporniki, kondensatory, przekaźniki, bezpieczniki, wzmacniacze, przewody elektryczne, systemy komputerowe
do pojazdów, urządzenia i układy fotowoltaiczne, układy
elektryczne i elektroniczne elektrowni wiatrowych, zasilacze awaryjne prądu elektrycznego do urządzeń elektrycznych, radiatory, sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia pożarnicze, pojazdy strażackie, części i zespoły maszyn, urządzeń
i układów wymienionych w tej klasie, hełmy balistyczne,
buty ochronne, rękawice ochronne do zastosowań przemysłowych, kaski rowerowe, narciarskie, motocyklowe, automobilowe, wspinaczkowe, hokejowe, do jazdy konnej, bejsbolowe, gogle narciarskie, okulary przeciwsłoneczne, okulary pływackie, maski pływackie, rurki pływackie, 11 reflektory
do pojazdów, lampy do pojazdów, lampy elektryczne, lampy LED, oprawki do lamp, oprawy oświetleniowe, instalacje
oświetleniowe, urządzenia klimatyzacyjne do pojazdów,
zespoły wentylacji i chodzenia układów elektrycznych
i elektronicznych, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne
do pomieszczeń, pompy ciepła, części i zespoły maszyn,
urządzeń i układów wymienionych w tej klasie, 12 pojazdy,
pojazdy samochodowe, pojazdy do przewozu osób, pojazdy do przewozu ładunków, autobusy, przyczepy, naczepy,
kampery, przyczepy turystyczne, motocykle, motorowery,
pojazdy specjalistyczne przystosowane do wykonywania
czynności technicznych lub przewozu ładunków wymagających szczególnych warunków, pojazdy ratownicze, sanie
ratownicze, pojazdy pogotowia ratunkowego, pojazdy policyjne, pojazdy bankowe do przewozu gotówki i dokumentów bankowych, pojazdy wojskowe bojowe, pojazdy wojskowe techniczne i zaopatrzeniowe, pojazdy z napędem
elektrycznym, pojazdy z napędem hybrydowym, cysterny,
wywrotki, dźwigi wbudowane do pojazdów, platformy załadunkowe, pojazdy-chłodnie, akcesoria do pojazdów, antywłamaniowe urządzenia do pojazdów, bagażniki, pokrowce
na siedzenia, fotele do pojazdów, fotele dla dzieci do pojazdów, przeciwoślepieniowe urządzenia do pojazdów, części
samochodów, motocykli i motorowerów, silniki do pojazdów lądowych, silniki elektryczne do pojazdów lądowych,
rozruszniki do pojazdów, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, przekładnie do pojazdów, sprzęgła do pojazdów
lądowych, hamulce do pojazdów, amortyzatory do pojazdów, instalacje elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne
do pojazdów, napędy elektryczne do pojazdów, tapicerka
do pojazdów, szyby do pojazdów, części składowe pojazdów, kabiny pojazdów, pulpity sterownicze pojazdów inne
niż elektryczne, wyłożenia modułowej zabudowy wnętrz
i poszycia pojazdów, panele ścienne, okienne, podłogowe,
sufitowe pojazdów, przednie i tylne ściany czołowe pojazdów, osłony zewnętrzne pojazdów, nadkola pojazdów, klapy bagażnika pojazdów, zderzaki pojazdów, gondole pojazdów powietrznych, owiewki pojazdów powietrznych, końcówki skrzydeł i usterzenia pojazdów powietrznych, pokrycia pojazdów powietrznych, wyłożenia zabudowy pojazdów powietrznych, osłony zespołów pojazdów powietrznych, pulpity pojazdów powietrznych inne niż elektryczne,
części i zespoły pojazdów, maszyn, urządzeń i układów wymienionych w tej klasie, hulajnogi jako pojazdy, wózki dziecięce, przyczepki rowerowe, kajaki, pontony, 13 osłony balistyczne do pojazdów opancerzonych, osłony radarów naziemnych i pokładowych, 18 plecaki, paski naramienne, torby, torby z paskiem na ramię, kije trekkingowe, siodła do jazdy konnej, czekany, 19 materiały budowlane niemetalowe,
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materiały budowlane drewniane, ceramiczne i z tworzyw
sztucznych, materiały konstrukcyjne niemetalowe, materiały budowlane wykończeniowe niemetalowe, szkło budowlane, okna i drzwi niemetalowe, niemetalowe panele ścienne, okienne, podłogowe i sufitowe, rury i kształtowniki
z tworzyw sztucznych, 25 odzież, odzież sportowa, odzież
turystyczna, odzież robocza, bielizna, rękawiczki, nakrycia
głowy, czepki kąpielowe, czepki pływackie, kombinezony
do pływania, obuwie, buty sportowe, buty wspinaczkowe,
buty turystyczne, buty taneczne, 26 zamki błyskawiczne,
28 sprzęt sportowy, narty, rowery stacjonarne do ćwiczenia,
hulajnogi do zabawy, sanie do zabawy, sanie sportowe,
urządzenia do ćwiczeń fizycznych w siłowniach, kije do nordic walking, uprzęże wspinaczkowe, akcesoria do łucznictwa - łuki, strzały, kołczany, rakiety tenisowe, rakiety do badmintona, rakiety do squasha, kije hokejowe, łyżwy, kije bejsbolowe, płetwy do pływania, deski do pływania, deski
do surfingu, zestawy - deski, żagiel do windsurfingu, narty
wodne, deski do snowbordu, zestawy - deski, latawiec,
uprząż do kitesurfingu, kije golfowe, kije do gry w polo, kije
do gry w palanta, piłki, akcesoria wędkarskie, wędki, kołowrotki, żyłki, haczyki, spławiki, przynęty, podbieraki, siatki,
pokrowce na wędki, przelotki, siatki tenisowe, siatki do siatkówki, kosze do koszykówki, bramki piłkarskie, 29 mięso, wyroby z mięsa, wyroby wędliniarskie, mięsne wyroby garmażeryjne, dziczyzna, drób, ryby, warzywa i owoce gotowane,
konserwowane, suszone i mrożone, koncentraty warzywne
i owocowe, przeciery i pulpy warzywne i owocowe, marmolady, dżemy, galaretki, sałatki, sałatki warzywne, sałatki owocowe, grzyby suszone i przetworzone, zupy, tłuszcze jadalne, wyroby nabiałowe, mleko, śmietana, kefir, masło, sery,
oleje jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, substytuty kawy
i herbaty, mąka i produkty zbożowe, ryż, płatki śniadaniowe,
makaron, cukier, czekolada i wyroby czekoladowe, cukierki,
słodycze, chleb, ciastka i wyroby cukiernicze, lody, miód,
drożdże, półprodukty i preparaty do pieczenia, sól, musztarda, majonezy, ketchupy, ocet, przyprawy, sosy mięsne, zioła
suszone, 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe, soki owocowe, soki warzywne,
koncentraty do przygotowywania napojów, piwo, 33 napoje alkoholowe, wina, wódki, winiaki, likiery, 35 usługi reklamowe, sprzedaż miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych, przetwarzanie danych, organizowanie targów i wystaw handlowych, sprzedaż pojazdów, sprzedaż
pojazdów samochodowych, sprzedaż pojazdów do przewozu osób, sprzedaż pojazdów do przewozu ładunków,
sprzedaż autobusów, sprzedaż przyczep, naczep, kamperów, przyczep turystycznych, motocykli, motorowerów,
sprzedaż pojazdów specjalistycznych strażackich, ratowniczych, pogotowia ratunkowego, policyjnych, bankowych,
sprzedaż pojazdów wojskowych bojowych, technicznych
i zaopatrzeniowych, sprzedaż pojazdów z napędem elektrycznym i z napędem hybrydowym, sprzedaż cystern, wywrotek, dźwigów, platform załadunkowych, pojazdów-chłodni, sprzedaż części do pojazdów, sprzedaż towarów
wymienionych we wszystkich załączonych klasach towarowych, 36 sprzedaż nieruchomości, sprzedaż lokali, usługi
informacji handlowej dotyczące nieruchomości i lokali, wynajem nieruchomości, wynajem lokali, pośrednictwo
w sprzedaży nieruchomości, pośrednictwo w sprzedaży lokali, pośrednictwo w wynajmie lokali, usługi obejmujące
pozyskiwanie gruntów, usługi deweloperskie obejmujące
sprzedaż domów i lokali, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania inwestycjami związane z nieruchomościami, usługi zarządzania finansowego związane
z nieruchomościami, usługi finansowe, doradztwo finanso-
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we, pośrednictwo finansowe, doradztwo kredytowe, usługi
leasingowe, doradztwo ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, rzeczoznawstwo majątkowe, wycena nieruchomości, 37 usługi budowlane, usługi deweloperskie obejmujące budowę domów i lokali, usługi świadczone przez stacje
obsługi i naprawy pojazdów, serwis pojazdów, diagnostyka
pojazdów, naprawy mechaniczne pojazdów, naprawy instalacji elektrycznej i układów elektronicznych pojazdów, remonty pojazdów jako naprawa karoserii, usługi lakiernicze
pojazdów, mycie, czyszczenie i konserwacja pojazdów, serwis urządzeń technicznych, instalowanie i naprawy układów zabezpieczających dostęp, sygnalizacyjnych, alarmowych i monitorujących, 39 usługi transportowe, transport
samochodowy, kolejowy, rzeczny, morski i powietrzny,
obejmujący przewóz towarów i osób, usługi spedycyjne,
pośrednictwo w zakresie transportu i spedycji, wynajmowanie pojazdów, wynajmowanie samochodów, dystrybucja
energii, dystrybucja energii elektrycznej, usługi dystrybucji
paliw, 41 usługi szkoleniowe, szkolenie z zakresu doskonalenia techniki jazdy pojazdami, organizowanie i prowadzenie
konferencji i kongresów, usługi służące poprawie kondycji
fizycznej, usługi parków tematycznych i parków rozrywki,
organizowanie wyścigów samochodowych, publikowanie
elektroniczne, 42 badania naukowe i techniczne, ekspertyzy naukowe i techniczne, usługi inżynierskie, usługi projektowania maszyn i urządzeń technicznych, usługi projektowania pojazdów, pojazdów specjalistycznych, wyposażenia
pojazdów i części do pojazdów, usługi projektowania systemów technologicznych, usługi projektowania systemów
komputerowych, programowanie komputerów, programowanie programów do przetwarzania danych, zarządzanie
stronami internetowymi, usługi architektoniczne, usługi
projektowania budowlanego, zagospodarowanie terenów
zieleni, usługi projektowania odzieży i obuwia, 43 usługi hoteli i pensjonatów, rezerwacje w hotelach i innych miejscach
zakwaterowania, usługi kempingów, domów turystycznych,
domów wypoczynkowych, usługi parków dla kamperów
i pojazdów turystycznych, usługi gastronomiczne, usługi
barów, kawiarni, restauracji, usługi kateringowe, 44 usługi
medyczne, usługi diagnostyki leczniczej, usługi lecznicze,
usługi pielęgniarskie, usługi rehabilitacyjne, usługi szpitali,
usługi w zakresie medycyny naturalnej, usługi paramedyczne medycyny niekonwencjonalnej, psychoterapia, terapia
behawioralna, usługi kosmetyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

495637
(220) 2019 02 06
FUNDACJA PROCURO, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
fundacja PRO CURO

29.01.06, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.15, 27.05.17,
26.02.07, 26.02.18
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi związane z pozyskiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, usługi
związane z organizacją targów, wystaw i kongresów, 41 usługi pozaszkolnej edukacji w zakresie sportu, rekreacji i działań artystycznych, wspomaganie działalności edukacyjnej,
45 opieka dzienna nad dziećmi.
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495892
(220) 2019 04 01
KWIATKOWSKI PIOTR JAN MULTI-SELLER,
Konstantynów Łódzki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) panino ITALIAN FOOD WITH LOVE
(210)
(731)

(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż żywności, sprzedaż obwoźna żywności, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
bary, snack-bary, restauracje, restauracje samoobsługowe,
usługi barowe, bistro, kawiarnie, kafeterie, przygotowanie
dań żywnościowych na zamówienie oraz ich dostawa.
496359
(220) 2019 02 25
X-KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kluczbork
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X-kraft
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny do przenoszenia obrabianych materiałów, takie jak żurawie samobieżne, suwnice pomostowe, przenośniki, dźwigi, dźwigi linowe, dźwigi gąsienicowe,
dźwigi załadowcze, dźwigi towarowe, wyciągi, dźwigi budowlane, przewody dźwigów, instalacje dźwigowe, maszyny dźwigowe, dźwigniki hydrauliczne, wyciągi kopalniane,
dźwigi do rozładunku, dźwigniki śrubowe [maszyny], haki
do dźwigów, zaciski do dźwigów, kleszcze podnośnikowe
do dźwigów, łańcuchy dźwigowe (części maszyn), stojaki
do dźwigników hydraulicznych, chwytaki maszyn, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów takich jak:
maszyn do przenoszenia obrabianych materiałów, takie jak
żurawie samobieżne, suwnice pomostowe, przenośniki,
dźwigi, dźwigi linowe, dźwigi gąsienicowe, dźwigi załadowcze, dźwigi towarowe, wyciągi [dźwigi], dźwigi budowlane,
przewody dźwigów, instalacje dźwigowe, maszyny dźwigowe, dźwigniki hydrauliczne, wyciągi [dźwigi] kopalniane,
dźwigi do rozładunku, dźwigniki śrubowe [maszyny], haki
do dźwigów, zaciski do dźwigów, kleszcze podnośnikowe
do dźwigów, łańcuchy dźwigowe (części maszyn), stojaki
do dźwigników hydraulicznych, chwytaki maszyn, 42 usługi
projektowe i konstrukcyjne maszyn, urządzeń i linii technologicznych, usługi w zakresie projektowania budowlanego,
urbanistycznego, technologicznego, automatyki i sterowania, wykonywanie badań i analiz technicznych, wykonywanie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, doradztwo techniczne, opiniowanie, wykonywanie ekspertyz, testowanie materiałów.
(210) 496835
(220) 2019 03 07
(731) KMIECIAK ŁUKASZ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) POLSKO NIEMIECKI INSTYTUT MEDYCYNY
REGENERACYJNEJ

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 44 usługi lekarskie wszystkich specjalizacji, kliniki medyczne, usługi w zakresie: USG, EEG (encelofalograf),
EKG, ENG (elektroneurografie), EMG (elektromiografia), optometria, usługi telemedyczne, usługi kuracji uzdrowiskowych,
porady psychologiczne, medycyna niekonwencjonalna
- leczenie niekonwencjonalnymi metodami, akupunktura,
homeopatia, aromaterapia, odnowa medyczna, odnowa
biologiczna, usługi rehabilitacyjne, fizykoterapia, fizjoterapia,
hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa, masaż, sauna, solarium, terapia logopedyczna, zabiegi kosmetyczne,
salony i usługi kosmetyczne.
496838
(220) 2019 03 07
PRO AKTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIEJONOWE NANO-SREBRO KOLOIDALNE
Wyprodukowano w zakładzie posiadającym
certyfikat ISO 9001-2000 w zakresie produkcji
koloidów metali szlachetnych i wody
demineralizowanej. SREBRO SKUTECZNA OCHRONA
MOCNE W DZIAŁANIU DOSTĘPNE TAKŻE: ZŁOTO
KOLOIDALNE MIEDŹ KOLOIDALNA PLATYNA
KOLOIDALNA Ag 500
(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.15, 27.05.17,
27.05.24, 27.07.17, 24.01.05, 01.13.15, 26.04.18
(510), (511) 3 żel do kąpieli, kremy kosmetyczne, kosmetyki
pielęgnacyjne do ciała i twarzy, środki do rozjaśniania skóry,
środki przeciw zmarszczkom, dezodoranty, preparaty do depilacji, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej, kosmetyki stosowane po opalaniu,
masło do ciała, mleczka, kremy, maseczki, balsamy, lotiony
i emulsje kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, peelingi kosmetyczne, mydła, mydła na wagę, mydła
robione ręcznie, mydło do golenia, mydła w płynie, olejki
do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki toaletowe, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze,
szampony i kosmetyki do pielęgnacji włosów, środki zapachowe do celów kosmetycznych, produkty kosmetyczne
do makijażu i demakijażu, wazelina kosmetyczna, wody toaletowe i zapachowe, zestawy kosmetyków, żel do kąpieli.
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496916
(220) 2019 03 11
KAMIŃSKI MAREK, Lublin
(znak słowno-graficzny)
dot vape

(531) 26.01.03, 26.11.06, 27.05.01
(510), (511) 3 esencje eteryczne, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, odświeżacze powietrza, 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, plastry z nikotyną
do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, 34 ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, papierosy elektroniczne,
papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach
elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, waporyzatory dla
palaczy, do stosowania doustnego, płyny do papierosów
elektronicznych, bazy nikotynowe i beznikotynowe, premixy, shake’n vape, shake & vape, short fill- tj. aromatyzowane
płyny do napełniania papierosów elektronicznych, dystrybuowane w opakowaniach jednostkowych o większej pojemności niż rzeczywista objętość płynu, celem jego uzupełnienia o bazę nikotynową lub beznikotynową., 35 usługi
oferowania w celach sprzedaży w sklepach detalicznych,
hurtowniach, w sieci komputerowej, w tym w sklepach internetowych w drodze sprzedaży wysyłkowej: papierosów
elektrycznych i elektronicznych, części zamiennych oraz
akcesoriów do tych papierosów, w tym płynów, liquidów
do napełniania wkładów, kartridży.
497265
(220) 2019 03 17
WĘGRZYN FILIP, Opole;
GARBACZ MICHAŁ, Większyce;
ŚLUSARCZYK KAMIL, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) substa
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi zastępstwa procesowego, usługi w zakresie pośredniczenia w zastępstwach procesowych lub
prawnych przez aplikację mobilną i stronę internetową.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
(540)
(540)

497374
(220) 2019 03 19
BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
BAKALLAND BA!rdzo

(531)
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24.17.04, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.11, 29.01.13
(510), (511) 29 batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie owoców i orzechów, batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, batony na bazie orzechów i nasion, batony organiczne na bazie
orzechów i ziaren, batony spożywcze na bazie soi, batony
spożywcze na bazie orzechów, borówki przetworzone, chipsy bananowe, chipsy jabłkowe, chipsy na bazie warzyw, chipsy owocowe, chipsy sojowe, chipsy warzywne, chipsy ziemniaczane, jadalne kwiaty przetworzone, jadalne nasiona słonecznika, jadalne suszone kwiaty, jądra orzechów włoskich,
kandyzowane owoce, kandyzowane przekąski owocowe,
kasztany jadalne smażone z cukrem, kokos przetworzony,
kompozycje owoców przetworzonych, konserwowane warzywa, korzenie przetworzone, krojone owoce, krojone warzywa, liofilizowane warzywa, mango przetworzone, marmolada, marmolada pomarańczowo-imbirowa, marmolady
owocowe, miąższ owoców, mielone orzechy, mieszanki
owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki przekąsek składające się
z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów,
mieszanki warzywne, migdały mielone, migdały przetworzone, migdały spreparowane, mrożone owoce, nadzienia
na bazie owoców do placków i ciast, nasiona jadalne, nasiona
przetworzone, nasiona słonecznika przetworzone, orzechy
aromatyzowane, orzechy blanszowane, orzechy jadalne,
orzechy kandyzowane, orzechy konserwowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy łuskane, orzechy prażone,
orzechy preparowane, orzechy przetworzone, orzechy przyprawione, orzechy solone, orzechy suszone, orzechy z przyprawami, orzechy ziemne konserwowe, orzechy ziemne
przetworzone, orzeszki arachidowe preparowane, orzeszki
arachidowe przetworzone, orzeszki piniowe przetworzone,
orzeszki ziemne w polewie miodowej, owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce przetworzone, owoce
w puszkach, owocowe nadzienia do ciast, owocowe pasty
do smarowania, pasta arachidowa, pasta cytrynowa, pasta
z orzechów laskowych, pasta z owoców, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty do smarowania składające się
głównie z owoców, pasty do smarowania składające się
z orzechów laskowych, pasty mleczne do smarowania, pasty
na bazie orzechów, pasty na bazie roślin strączkowych, pasty
przyrządzone z orzechów, pasty warzywne, pestki słonecznika przetworzone, pigwy przetworzone, płatki jabłkowe, płatki
kokosowe, płatki z brzoskwini, płatki z kiwi, płatki ziemniaczane, pokrojone owoce, pokrojone warzywa, polewy orzechowe, powlekane orzeszki ziemne, prażone orzechy ziemne,
preparowane orzechy makadamia, preparowane orzechy
nerkowca, preparowane orzechy pistacjowe, preparowane
orzechy torreja, preparowane orzechy włoskie, preparowane
orzeszki piniowe, produkty z suszonych owoców, proszek kokosowy, proszki owocowe, proszki warzywne, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przekąski na bazie kokosu, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie orzechów, przekąski
na bazie owoców, przekąski na bazie suszonych owoców,
przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie warzyw strączkowych, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski z owoców,
przetworzone brzoskwinie, przetworzone jabłka, przetworzone kwiaty jadalne w formie kandyzowanej, przetworzone
morele, przetworzone nasiona chia do jedzenia, przetworzone nasiona dyni, przetworzone orzechy arekowe, przetworzone owoce liczi, przetworzone słodkie ziemniaki, przetworzone ziarna arbuza, przetworzony kaktus do spożycia, rodzynki, rodzynki korynckie, rośliny strączkowe przetworzone,
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rozdrobnione ziarna sezamu, skórki owocowe, śliwki konserwowe, śliwki suszone, słodkie nadzienia z owoców, solone
orzechy nerkowca, suche nasiona roślin strączkowych, sułtanki, suszona żurawina, suszone borówki, suszone daktyle,
suszone figi, suszone liczi, suszone mango, suszone orzechy,
suszone orzechy kokosowe, suszone owoce, suszone truskawki, suszony ananas, truskawki konserwowane, warzywa
konserwowane, warzywa liofilizowane, warzywa obrane
ze skórki, warzywa preparowane, wiórki kokosowe, wiśnie
koktajlowe, 30 aromaty do ciast, aromaty do żywności, artykuły spożywcze ze zbóż, artykuły żywnościowe zawierające
czekoladę jako podstawowy składnik, babeczki, batoniki,
batoniki cukiernicze, batoniki energetyczne na bazie zbóż,
batoniki muesli, batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie pszenicy, batoniki
nugatowe w polewie czekoladowej, batoniki owsiane, batoniki z nadzieniem czekoladowym, batoniki z polewą czekoladową, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów
i suszonych owoców jako wyroby cukiernicze, batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, batony czekoladowe,
batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, batony lodowe, batony na bazie granoli, batony spożywcze na bazie
zbóż, batony z orzechów w karmelu, batony zbożowe, bezy,
biszkopty, budynie deserowe, bułeczki chrupkie, bułeczki
słodkie, bułeczki z dżemem, bułeczki z kremem, bułeczki
z owocami, bułeczki z rodzynkami z mleczną czekoladą,
bułki, bułki chrupiące, bułki nadziewane, chałwa, chipsy kukurydziane, chipsy kukurydziane o smaku warzyw, chipsy
ryżowe, chipsy taco, chipsy tortilla, chipsy zbożowe, chrupki
kukurydziane, chrupki kukurydziane o smaku sera, chrupki
ryżowe, chrupki serowe, chrupki z pełnego ziarna pszenicy,
chrupki zbożowe, ciasta, ciasteczka, ciastka, ciasto, w formie
masy do pieczenia, ciasto do pieczenia ciastek, ciasto
na słodkie wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukierki, czekolada, czekolada bezmleczna, czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, czekolada mleczna, czekolada mleczna
w tabliczkach, czekolada na polewy lub posypki, czekolada
nielecznicza, czekolada pitna, czekolada w proszku, czekolada z bąbelkami, czekoladki, czekoladowa kawa, czekoladowe dodatki smakowe, czekoladowe fondue, czekoladowe
napoje spożywcze nie na bazie produktów mlecznych lub
warzyw, czekoladowe ozdoby do ciast, czekoladowe wafle
karmelowe, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze,
dekoracje cukiernicze do ciast, dekoracje z czekolady do wyrobów cukierniczych, desery czekoladowe, desery lodowe,
desery z muesli, dodatki smakowe i przyprawy, drobiny kajmakowe, dropsy owocowe jako słodycze, dropsy owocowe
jako wyroby cukiernicze, eklerki, ekstrakty stosowane jako
dodatki smakowe inne niż olejki eteryczne, enzymy do ciast,
esencje spożywcze inne niż olejki eteryczne, foremki z czekolady do wypełniania, gofry czekoladowe, gotowane wyroby cukiernicze, gotowe desery na bazie czekolady, gotowe desery jako wyroby cukiernicze, gotowe desery jako
wyroby piekarnicze, gotowe mieszanki do pieczenia, gotowe przekąski na bazie zbóż, guma do żucia, herbata, herbatniki, jadalne aromaty do artykułów żywnościowych inne niż
substancje eteryczne i olejki eteryczne, jadalne lody owocowe, jadalne wafle, jajka czekoladowe, jogurt mrożony w formie lodów spożywczych, kakao, kanapki, kandyzowane
ciastka z prażonego ryżu, kandyzowany popcorn, karmel,
karmelki w formie cukierków, kawa, kawałeczki czekolady
do deserów, kawałki ciast, krakersy, krem budyniowy
w proszku, kremy czekoladowe, króliczki z czekolady, krówka
w formie cukierka, krówki czekoladowe, kruche ciastka maślane z polewą czekoladową, kruche ciasto, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona pokryta karmelem, kukurydza przetworzona, kukurydza smażona, landryn-
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ki, lizaki, lodowe wyroby cukiernicze, lody, lukier, mąka spożywcza, makaroniki w formie ciastek, makaroniki w formie
wyrobów cukierniczych, marcepan, mieszanki czekolady
na gorąco, mieszanki do ciast, mieszanki do kremu budyniowego, mieszanki do lukrowania, mieszanki do nadzienia jako
artykuły spożywcze, mieszanki do sporządzania ciast, mieszanki na ciastka, mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, miodowe cukierki
nie do celów medycznych, mleczne wyroby cukiernicze,
muesli, musy, orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy w czekoladzie, orzechy w polewie jako wyroby cukiernicze, owoce
w polewie czekoladowej, owocowe galaretki jako słodycze,
owsiane płatki, owsianka, pierniczki, placki, płatki śniadaniowe, pomadki jako cukierki, popcorn smakowy, pralinki, produkty na bazie czekolady, produkty spożywcze w postaci
batonów, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, przekąski na bazie zbóż, słodkie
wyroby cukiernicze nie dla celów medycznych, słodycze nielecznicze, sosy, syropy smakowe, tarty, toffi, wyroby cukiernicze, wyroby lodowe, wyroby piekarnicze, 31 kompozycje
świeżych owoców, kukurydza, melony, mieszanki owocowe
świeże, migdały świeże, nasiona, nerkowce zachodnie świeże, nieprzetworzone oliwki, nieprzetworzone orzechy, nieprzetworzone orzeszki ziemne, nieprzetworzone owoce,
nieprzetworzone warzywa, nieprzetworzone zboża, nieprzetworzone ziarna do jedzenia, orzechy, orzechy arekowe
świeże, orzechy brazylijskie świeże, orzechy ginko świeże,
orzechy jadalne nieprzetworzone, orzechy kokosowe, orzechy koli, orzechy laskowe, orzechy laskowe świeże, orzechy
pekan świeże, orzechy pistacjowe świeże, orzechy świeże,
orzeszki arachidowe świeże, otręby zbożowe, owoce cytrusowe, owoce świeże, sezam jadalny nieprzetworzony, surowe i nieprzetworzone ziarna, surowe warzywa, świeże owoce i warzywa, ziarna naturalne.
497436
(220) 2019 03 20
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) PULMIC
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety,
produkty lecznicze.
(210)
(731)

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

497685
(220) 2019 03 25
TWARDE PIERNIKI SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(znak słowno-graficzny)
TWARDE PIERNIKI TORUŃ

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 25.01.15
(510), (511) 25 odzież.
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498111
(220) 2019 04 02
PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Rusiec
(znak słowno-graficzny)
FLACZKI REGIONALNE SMAKI POLSKIE

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 26.11.11, 05.05.20
(510), (511) 29 dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe
na bazie warzyw, mięso, wędliny, wyroby garmażeryjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

498294
(220) 2019 04 05
WOŹNICZKA PIOTR EKO-TYNK, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
EKO-TYNK BUDOWNICTWO

zakupu w dobrych warunkach przez sklepy detaliczne lub
hurtownie, prowadzenie agencji importowo - eksportowej,
agencji informacji handlowej, agencji reklamowej, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, 37 prowadzenie
usług w zakresie: budowy i konserwacji rurociągów, budowy pawilonów i sklepów targowych, czyszczenie budynków
od wewnątrz i od zewnątrz, informacja budowlana, informacja o naprawach, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych,
instalowanie i naprawa urządzeń dla chłodnictwa, instalowanie drzwi i okien, malowanie, murowanie, tynkowanie, usługi
dekarskie, montaż i naprawy instalacji grzewczych, montaż
urządzeń kuchennych, rozbiórka budynków.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.04.03, 26.04.09
(510), (511) 35 prowadzenie usług w zakresie: prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub
reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa, telewizyjna, prasowa, wyselekcjonowanie z myślą o osobach trzecich produktów z zakresu
sprzętu budowlanego i materiałów budowlanych, jak: kleje
do tapet, kleje do płytek ceramicznych, preparaty do klejenia i gruntowania, środki do konserwacji betonu z wyjątkiem
farb i olejów, środki do konserwacji cegieł z wyjątkiem farb
i olejów, preparaty do konserwacji murów z wyjątkiem farb
i olejów, preparaty konserwujące stosowane w murarstwie
z wyłączeniem farb i olejów, preparaty przeciwwilgociowe
stosowane w murarstwie, rozpuszczalniki do lakierów, substancje zapobiegające zamarzaniu, barwniki do drewna,
rozcieńczalniki do farb, farby bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby podkładowe, folie metaliczne dla malarzy,
lakiery, rozcieńczalniki do lakierów, emalie do malowania,
powłoki do krycia dachów papą, preparaty do konserwacji
drewna, zagęszczacze do farb, oleje do konserwacji murów,
dachówki metalowe, pokrycia dachów metalowe, deflektory
kominowe metalowe, drut ze stali, drzwi metalowe, futryny
do drzwi metalowe, gwoździe, haki metalowe, kątowniki
stalowe, konstrukcje metalowe, kratownice metalowe, liny
stalowe, materiały metalowe zbrojeniowe dla budownictwa, osprzęt do mebli metalowy, okna metalowe, schody
metalowe, obejmy metalowe do zamocowania rur, urządzenia do malowania, podnośniki, aparaty do spawania
gazowego, spawarki elektryczne, przyrządy do szlifowania,
aparatura i instalacje chłodnicze, grzejniki do centralnego
ogrzewania, instalacje wodociągowe, kominki domowe, kotły grzewcze, lampy oświetleniowe, wyciągi wentylacyjne,
zbiorniki ciśnieniowe wody, boazeria niemetalowa, bitumiczne powłoki dachowe, balustrady, drewno budowlane,
kominy niemetalowe, ramy okienne niemetalowe, okładziny
drewniane, płyty budowlane niemetalowe, podpory niemetalowe, schody niemetalowe, szalunki niemetalowe do betonu, szkło budowlane, tarcica, zaprawy budowlane, tynk,
tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie
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498359
(220) 2019 04 08
STRĘK TOMASZ F.H.U. ECOTECTO, Tokarnia
(znak słowno-graficzny)
ECOTECTO traditional vision in new technology

29.01.14, 27.05.01, 24.15.02, 26.04.03, 26.04.12, 26.01.01,
26.01.03
(510), (511) 19 zaprawy budowlane, materiały wiążące w budownictwie, tynk, ścienne okładziny niemetalowe, budowlane materiały niemetalowe, beton i wyroby z betonu, powłoki
cementowe, w tym ognioodporne i izolacyjne, powłoki wapienne, materiały budowlane służące do dekoracji wykańczanych powierzchni budowlanych obiektów, 35 sprzedaż
materiałów budowlanych, instalacyjnych, chemii budowlanej, farb, lakierów, elementów wyposażenia wnętrz, materiałów na pokrycie podłoża, materiałów na pokrycie ścian,
mebli, sprzętu AGD, usługi marketingowe i reklamowe prowadzone przez media i Internet, usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej polegające na doradztwie, zarządzaniu, prowadzeniu firmy w imieniu właściciela,
dystrybucja materiałów reklamowych, usługi pośrednictwa
pracy, usługi w zakresie organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy oraz przygotowania projektów budowlanych, w tym przeznaczonych
do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, usługi rachunkowo
- księgowe, usługi menadżerskie, 36 zarządzanie biznesowe
nieruchomościami, 37 roboty budowlane związane z wznoszeniem obiektów wszelkiego rodzaju, ich wykańczaniem
oraz konserwacją, renowacją i dekoracją roboty instalacyjne,
nadzór budowlany, usługi budowlane związane ze stosowaniem uniwersalnej zaprawy budowlanej, naprawy, usługi wykonawstwa inwestycyjnego, usługi rozbiórki budowli, wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych drewna i metali
w budownictwie, usługi konserwacji i izolacji budowli, usługi
w zakresie budowlanych prac wykończeniowych, wypożyczanie maszyn i sprzętu budowlanego, sprzątanie obiektów,
mycie elewacji, 41 usługi edukacyjne, organizowanie szkoleń, kursów, 42 usługi projektowe w zakresie budownictwa
urbanistyki, architektury, projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury,
planowania urbanistycznego, badania, ekspertyzy i pomiary
geologiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji, ekspertyzy inżynieryjne,
badania techniczne, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, dekoracja wnętrz, wzornictwo przemysłowe.
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498397
(220) 2019 04 08
VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IT’S ME Victoria Vynn VV VICTORIA VYNN pure ALCO
REMOVER RUBBING ALCOHOL
(210)
(731)
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natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu,
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.
498421
(220) 2019 04 08
VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VV VICTORIA VYNN MASTER GEL SALON MODELING
NAIL GEL COVER NUDE 06

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 19.03.03
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci,
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu,
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.
498419
(220) 2019 04 08
VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VV VICTORIA VYNN MASTER GEL SALON MODELING
NAIL GEL FULLY WHITE 03
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 19.03.03
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci,
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu,
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.
498447
(220) 2019 04 08
EGZOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) EGZOTECH
(510), (511) 10 urządzenia do rehabilitacji medycznej, urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych,
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno - rehabilitacyjnych,
urządzenia do wzmacniania mięśni do użytku w rehabilitacji
medycznej, narzędzia do diagnostyki medycznej, urządzenia
do diagnostyki, badania i kontroli, urządzenia do przeprowadzania testów diagnostycznych do celów medycznych.
(210)
(731)

498448
(220) 2019 04 08
EGZOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) Luna EMG
(510), (511) 10 urządzenia do rehabilitacji medycznej, urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych,
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno - rehabilitacyjnych,
urządzenia do wzmacniania mięśni do użytku w rehabilitacji
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.24, 19.03.03
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci,
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty
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medycznej, narzędzia do diagnostyki medycznej, urządzenia
do diagnostyki, badania i kontroli, urządzenia do przeprowadzania testów diagnostycznych do celów medycznych.
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(540) Jovi I KEFIR OWOCE LEŚNE

498472
(220) 2019 04 09
BERLIN-CHEMIE / MENARINI POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALB AKADEMIA LECZENIA BÓLU

(210)
(731)

(531) 24.15.01, 24.15.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 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, biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma [periodyki], gazety, katalogi, książki, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), periodyki
[czasopisma], podręczniki [książki], publikacje drukowane,
reprodukcje graficzne, rysunki, ulotki, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja filmów innych niż
reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, sprawdziany edukacyjne, tłumaczenia, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania,
udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania,
usługi biblioteczne, usługi edukacyjne świadczone przez
asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi
pokazów filmowych, usługi szkoleniowe zapewniane przy
pomocy symulatorów, usługi trenerskie, usługi w zakresie opracowania graficznego inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wypożyczanie
taśm wideo, 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, dystrybucja filmów, fotografia, fotoreportaże,
montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo.
(210)
(731)

498495
(220) 2019 04 09
LACTALIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531)

02.09.01, 01.03.01, 01.03.12, 01.03.13, 05.07.08, 05.07.09,
05.07.24, 08.03.25, 19.07.01, 19.07.09, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 produkty mleczne i na bazie mleka, kefir smakowy.
498576
(220) 2019 04 10
PLAYSTOP DIVISION SPÓŁKA JAWNA MICHAŁ ZAJĄC,
AGATA DĄBROWSKA, OLGA BORDA, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FSO
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 pocztówki i widokówki, papier pocztówkowy, karty pocztowe, afisze, plakaty, afisze, oprawione plakaty, plakaty reklamowe, plakaty wykonane z papieru, plakaty
z kartonu, 25 akcesoria na szyję, apaszki, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bermudy, bezrękawniki, bielizna dla
mężczyzn, koszulki bez rękawów, funkcjonalne koszulki termoaktywne, koszulki bez rękawów do biegania, koszulki dla
dzieci, koszulki polo, koszulki polo z dzianiny, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim lub z długim
rękawem, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami,
bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem,
bluzy z kapturem, kurtki bluzy, koszule, koszule z dzianiny,
koszule z kołnierzykiem, nakrycia głowy dla dzieci, odzież dla
małych dzieci, odzież dziecięca, odzież wierzchnia dla dzieci,
spodnie dziecięce.
498735
(220) 2019 04 15
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) silky drai
(210)
(731)

Nr ZT39/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 5 podpaski higieniczne, wkładki higieniczne.
498739
(220) 2019 04 15
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Economy pack
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 3 chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi.
498765
(220) 2019 04 15
FOOD & FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BAR A BOO
(510), (511) 43 usługi barów i restauracji, pizzerie, serwowanie napojów alkoholowych.
(210)
(731)

498942
(220) 2019 04 18
LMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grudziądz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fitclog
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.04, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 25 obuwie, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, obuwie dla młodzieży, obuwie dla dzieci, obuwie dla
niemowląt, obuwie codziennego użytku, buty robocze, buty
sportowe, buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki],
buty wodoodporne, buty zimowe, obuwie rekreacyjne, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, obuwie plażowe, obuwie
wojskowe, obuwie wędkarskie, botki, chodaki, drewniaki, kalosze, kapcie, klapki, sandały, walonki [buty filcowe], cholewki
do obuwia, podeszwy butów, wkładki do obuwia, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, napiętki do obuwia, 35 reklama,
oferowanie w mediach produktów dla detalicznego handlu
(reklama i promocja), dystrybucja materiałów reklamowych
[próbek, druków, prospektów, broszur], kolportaż próbek,
marketing, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki,
próbki], organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji
na towary i usługi dla osób trzecich, promocja sprzedaży dla
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osób trzecich, sprzedaż, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż on-line, sprzedaż dla osób trzecich towarów:
buty [obuwie ochronne], buty chroniące przed wypadkami,
napromieniowaniem i ogniem, buty ochronne stosowane
w przemyśle [do ochrony przed wypadkami lub urazami],
obuwie ochronne, obuwie chroniące przed ogniem, obuwie
ochronne chroniące przed wypadkami lub urazami, obuwie
ochronne przeciw napromieniowaniu, obuwie ochronne
przeciw wyciekom chemicznym, obuwie ochronne przeciw
zagrożeniom biologicznym, artykuły ortopedyczne, obuwie
do ćwiczeń [ortopedyczne], obuwie do ćwiczeń do rehabilitacji medycznej, obuwie ortotyczne, wkładki do leczenia korekcyjnego schorzeń kończyn dolnych, wkładki do leczenia
korekcyjnego schorzeń stóp, wkładki do obuwia do użytku
ortopedycznego, wkładki ortopedyczne, wkładki ortopedyczne do obuwia, wkładki z podparciem łuku stopy do obuwia, wkładki na płaskostopie, obuwie, obuwie dla kobiet,
obuwie dla mężczyzn, obuwie dla młodzieży, obuwie dla
dzieci, obuwie dla niemowląt, obuwie codziennego użytku,
buty robocze, buty sportowe, buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], buty wodoodporne, buty zimowe, obuwie
rekreacyjne, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, obuwie
plażowe, obuwie wojskowe, obuwie wędkarskie, botki, chodaki, drewniaki, kalosze, kapcie, klapki, sandały, walonki [buty
filcowe], cholewki do obuwia, podeszwy butów, wkładki
do obuwia, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, napiętki
do obuwia, akcesoria do obuwia.
498958
(220) 2019 04 18
LMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grudziądz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOKIDS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 obuwie, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, obuwie dla młodzieży, obuwie dla dzieci, obuwie dla
niemowląt, obuwie codziennego użytku, buty robocze, buty
sportowe, buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki],
buty wodoodporne, buty zimowe, obuwie rekreacyjne, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, obuwie plażowe, obuwie
wojskowe, obuwie wędkarskie, botki, chodaki, drewniaki, kalosze, kapcie, klapki, sandały, walonki [buty filcowe], cholewki
do obuwia, podeszwy butów, wkładki do obuwia, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, napiętki do obuwia, 35 reklama,
oferowanie w mediach produktów dla detalicznego handlu
(reklama i promocja), dystrybucja materiałów reklamowych
[próbek, druków, prospektów, broszur], kolportaż próbek,
marketing, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki,
próbki], organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji
na towary i usługi dla osób trzecich, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, sprzedaż, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż on-line, sprzedaż dla osób trzecich towarów:
buty [obuwie ochronne], buty chroniące przed wypadkami,
napromieniowaniem i ogniem, buty ochronne stosowane
w przemyśle [do ochrony przed wypadkami lub urazami],

24

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

obuwie ochronne, obuwie chroniące przed ogniem, obuwie
ochronne chroniące przed wypadkami lub urazami, obuwie
ochronne przeciw napromieniowaniu, obuwie ochronne
przeciw wyciekom chemicznym, obuwie ochronne przeciw
zagrożeniom biologicznym, artykuły ortopedyczne, obuwie
do ćwiczeń [ortopedyczne], obuwie do ćwiczeń do rehabilitacji medycznej, obuwie ortotyczne, wkładki do leczenia korekcyjnego schorzeń kończyn dolnych, wkładki do leczenia
korekcyjnego schorzeń stóp, wkładki do obuwia do użytku
ortopedycznego, wkładki ortopedyczne, wkładki ortopedyczne do obuwia, wkładki z podparciem łuku stopy do obuwia, wkładki na płaskostopie, obuwie, obuwie dla kobiet,
obuwie dla mężczyzn, obuwie dla młodzieży, obuwie dla
dzieci, obuwie dla niemowląt, obuwie codziennego użytku,
buty robocze, buty sportowe, buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], buty wodoodporne, buty zimowe, obuwie
rekreacyjne, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, obuwie
plażowe, obuwie wojskowe, obuwie wędkarskie, botki, chodaki, drewniaki, kalosze, kapcie, klapki, sandały, walonki [buty
filcowe], cholewki do obuwia, podeszwy butów, wkładki
do obuwia, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, napiętki
do obuwia, akcesoria do obuwia.
499281
(220) 2019 04 29
ION STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OCTO
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.05, 24.17.08
(510), (511) 42 usługi architektoniczne i inżynieryjne oraz
związane z nimi doradztwo techniczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

Nr ZT39/2019

w zakresie muzyki, tańca, koncertów, występów, filmów, rozrywki i usług rozrywkowych, organizacja wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, przedszkola, usługi związane
z grami w postaci gier w kasynach, udostępnianie i obsługa
obiektów i sprzętu rozrywkowego, usługi fotograficzne, usługi parków rozrywki, wynajem wyposażenia scen, wynajem
urządzeń do gier.
(210) 499359
(220) 2019 05 02
(731) CJ CGV Co., Ltd., Seoul, KR
(540) (znak słowny)
(540) SCREENX
(510), (511) 41 usługi teatralne, prezentacje kinowe, a mianowicie usługi kinowe, kina, informacja dotycząca rozrywki, dystrybucja filmów, dostarczanie informacji i artykułów
w zakresie filmów, produkcji filmowej i rozrywki za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, dostarczanie on-line artykułów nie do pobrania w zakresie filmów, produkcji
filmowej i rozrywki, usługi rozrywkowe, a mianowicie produkcja pomysłów muzycznych, występów muzycznych,
oper, programów telewizyjnych lub teatru telewizji, sporządzanie napisów, wynajem projektorów filmowych i akcesoriów, wynajem filmów kinowych, udostępnianie i obsługa
obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji
elektronicznych nie do pobrania w postaci książek, publikacji
okresowych w postaci biuletynów, czasopism i magazynów
w zakresie muzyki, tańca, koncertów, występów, filmów, rozrywki i usług rozrywkowych, organizacja wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, przedszkola, usługi związane
z grami w postaci gier w kasynach, udostępnianie i obsługa
obiektów i sprzętu rozrywkowego, usługi fotograficzne, usługi parków rozrywki, wynajem wyposażenia scen, wynajem
urządzeń do gier.
(210)
(731)
(540)
(540)

499400
(220) 2019 05 06
POLSKA IZBA MLEKA, Białystok
(znak słowno-graficzny)
bez GMO

499352
(220) 2019 05 02
CJ CGV Co., Ltd., Seoul, KR
(znak słowno-graficzny)
SCREEN X

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17,
26.15.11, 26.11.05
(510), (511) 41 usługi teatralne, prezentacje kinowe, a mianowicie usługi kinowe, kina, informacja dotycząca rozrywki, dystrybucja filmów, dostarczanie informacji i artykułów
w zakresie filmów, produkcji filmowej i rozrywki za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, dostarczanie online artykułów nie do pobrania w zakresie filmów, produkcji
filmowej i rozrywki, usługi rozrywkowe, a mianowicie produkcja pomysłów muzycznych, występów muzycznych,
oper, programów telewizyjnych lub teatru telewizji, sporządzanie napisów, wynajem projektorów filmowych i akcesoriów, wynajem filmów kinowych, udostępnianie i obsługa
obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji
elektronicznych nie do pobrania w postaci książek, publikacji
okresowych w postaci biuletynów, czasopism i magazynów

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.17.11, 26.01.16, 26.01.18, 05.03.15
(510), (511) 5 witaminy dla zwierząt, suplementy diety dla
zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, medyczne dodatki do żywności do użytku weterynaryjnego, 29 mleko, produkty mleczne, mleko w proszku,
nabiał i substytuty nabiału, mleko zsiadłe, napoje mleczne,
napoje na bazie mleka, maślanka, serwatka, jogurty, kefiry,
śmietana, bita śmietana, śmietanka do kawy w proszku, sery,
serek mascarpone, substytuty serów, sery topione, desery
mleczne, desery jogurtowe, twaróg, masło, margaryna, tofu,
oleje spożywcze, olej maślany, 30 lody, mleczne wyroby cukiernicze, ryż na mleku, mrożone jogurty i sorbety, kleiki spożywcze na bazie mleka, puddingi, budynie deserowe, 31 pasze, artykuły spożywcze dla cieląt, wzbogacone substancje
odżywcze dla zwierząt, napoje dla zwierząt, 39 transport
zwierząt, transporty towarów, magazynowanie towarów.
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499448
(220) 2019 05 07
Warburg-HIH Invest Real Estate GmbH, Hamburg, DE
(znak słowno-graficzny)
PEGAZ

(531) 01.05.01, 29.01.13, 04.03.05, 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi związane z nieruchomościami: organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych,
w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych
oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, agencje mieszkaniowe, agencje nieruchomości’
dzierżawa nieruchomości’ usługi dotyczące nieruchomości
związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży,
przechowywanie pojazdów, 43 wynajmowanie sal konferencyjnych, krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, wynajmowanie sal na zebrania, wynajem pomieszczeń
na uroczystości towarzyskie, usługi w zakresie zapewniania
obiektów na spotkania, udostępnianie sal konferencyjnych,
udostępnianie pomieszczeń na spotkania, udostępnianie
obiektów i sprzętu na konferencje.
(210) 499473
(220) 2019 05 07
(731) BANCO SANTANDER S.A., Santander (Cantabria), ES
(540) (znak słowny)
(540) GETNET
(510), (511) 9 programy komputerowe do przetwarzania
płatności finansowych obejmujące umożliwienie weryfikacji i autoryzacji kart, sprawdzanie oszustw i bezpieczny
transfer pieniędzy na konta handlowe, elektroniczne terminale płatnicze, mianowicie urządzenia do płatności kartami
magnetycznie kodowanymi, urządzenia do płatności za pomocą magnetycznych kart pamięci, urządzenia do otrzymywania płatności gotówkowych, takie jak karty kredytowe, karty debetowe, karty sklepowe, karty bankowe, karty
obciążeniowe, karty podarunkowe lub inne karty płatnicze
oraz mikroprocesory zawierające dane konta, elektroniczne
interfejsy do wyświetlania, mianowicie urządzenia do odczytu do użytku w uwierzytelnianiu bezgotówkowych środków płatniczych i urządzenia do odczytu do użytku w identyfikacji bezgotówkowych środków płatniczych, terminale
elektroniczne do elektronicznego przetwarzania płatności
kartą kredytową, urządzenia do wprowadzania kodu pin,
terminale do elektronicznej płatności opłat za pomocą
kart kredytowych, urządzenia elektroniczne do użytku
w przetwarzaniu transakcji finansowych, oprogramowanie
komputerowe do obsługi transakcji finansowych, takich jak
płatności kartami płatniczymi, kartami bankowymi, kartami
kredytowymi, kartami debetowymi, kartami przedpłaconymi i kartami płatniczymi, aplikacje oprogramowania komputerowego do obsługi płatności finansowych za pośrednictwem telefonów komórkowych, elektroniczne urządzenia
weryfikacyjne do weryfikacji autentyczności kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych, kart obciążeniowych, kart przedpłaconych i/lub kart płatniczych, publikacje elektroniczne i do pobrania, mianowicie czasopisma,
dzienniki, biuletyny, artykuły, podręczniki, sprawozdania
i raporty zawierające informacje dotyczące usług przetwarzania płatności elektronicznych, zapobiegania oszustwom
i kradzieży tożsamości w związku z usługami przetwarza-
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nia płatności elektronicznych, oceny ryzyka w odniesieniu
do usługi przetwarzania płatności elektronicznych, analizy
danych transakcji płatniczych dla firm zarejestrowanych
na nośnikach komputerowych, dane do pobrania, mianowicie publikacje w postaci czasopism, biuletynów, artykułów,
podręczników i raportów oraz oprogramowania do użytku
w usługach przetwarzania płatności, zapobiegania oszustwom i kradzieży tożsamości w związku z usługami przetwarzania płatności elektronicznych, oceny ryzyka w związku z elektronicznym przetwarzaniem płatności, analizą
danych transakcji płatniczych dla firm, publikacje elektroniczne w postaci biuletynów, czasopism, dzienników, podręczników, infografiki, sprawozdań i raportów związanych
z badaniami dotyczącymi kwestii finansowych i badaniami
dotyczącymi danych transakcji płatniczych i trendów transakcji, 36 usługi bankowe, usługi bankowości internetowej,
usługi autoryzacji kart kredytowych, kart debetowych, kart
sklepowych, kart bankowych, kart obciążeniowych, kart podarunkowych i innych kart płatniczych, elektroniczny transfer środków i elektroniczne usługi płatnicze, przetwarzanie
transakcji dokonywanych za pomocą kart kredytowych, kart
debetowych, kart sklepowych, kart bankowych, kart obciążeniowych, kart podarunkowych, innych kart płatniczych
i mikroprocesorów zawierających dane konta, transfer z karty na kartę oraz mobilna bankowość i płatności, przetwarzanie transakcji kredytowych i debetowych przez łącze
telekomunikacyjne, usługi portfela elektronicznego (usługi
w zakresie płatności), mianowicie elektroniczne transakcje
debetowe, elektroniczne płatności gotówkowe typu peer-to-peer, transakcje kartami kredytowymi i debetowymi,
elektroniczne transakcje gotówkowe, bankowość elektroniczna za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
elektroniczny transfer środków, elektroniczne usługi przetwarzania transakcji płatności w punkcie sprzedaży, usługi
przetwarzania transakcji pocztowych, usługi przetwarzania
transakcji telefonicznych, usługi przetwarzania cyklicznych
transakcji płatniczych, usługi kont handlowych, mianowicie
przetwarzanie transakcji płatniczych, zarządzanie ryzykiem
finansowym, usługi w zakresie zapobiegania kradzieży tożsamości i oszustwom związane z przetwarzaniem płatności
finansowych dokonywanych za pomocą kart bankowych,
kart kredytowych, kart debetowych, kart obciążeniowych,
kart podarunkowych, kart sklepowych, kart przedpłaconych
i innych kart zawierających mikroprocesory z danymi konta
bankowego w wielu walutach dla rachunków handlowych
w formie usług weryfikacji płatności i funduszy oraz usług
autoryzacji kart kredytowych, usługi finansowe związane
z bezpieczną obsługą danych i usług transakcji finansowych
online w celu bezpiecznego transferu pieniędzy między
bankami, ich klientami i kontami handlowymi, mianowicie
zapewnianie bezpiecznych transakcji handlowych i opcji
płatności, finansowe analizy i konsultacje, wymiana danych
finansowych między instytucjami finansowymi i ich klientami, usługi finansowe związane z analizą danych dotyczących
transakcji płatniczych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług,
42 monitorowanie prawidłowego funkcjonowania i wydajności czytników kart i urządzeń elektronicznych do obsługi
transakcji finansowych i transakcji związanych z nimi, w tym
autoryzacji i przetwarzania płatności dokonywanych za pomocą kart kredytowych, kart debetowych, kart sklepowych,
kart bankowych, kart obciążeniowych, kart podarunkowych,
innych kart płatniczych i mikroprocesorów zawierające
szczegóły konta, monitorowanie prawidłowego funkcjonowania i wydajności urządzeń elektronicznych do pobierania
informacji przechowywanych na kartach kredytowych, kartach debetowych, kartach sklepowych, kartach bankowych,
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kartach obciążeniowych, kartach podarunkowych, innych
kartach płatniczych i mikroprocesorach zawierających dane
konta, monitorowanie prawidłowego funkcjonowania i wydajności elektronicznych urządzeń weryfikujących do weryfikacji autentyczności kart kredytowych, kart debetowych,
kart sklepowych, kart bankowych, kart obciążeniowych,
kart podarunkowych, innych kart płatniczych i mikroprocesorów zawierających dane konta, usługi dostawcy aplikacji
(ASP) w zakresie oprogramowania aplikacji do telefonów komórkowych i bezprzewodowych komputerów przenośnych
w celu umożliwienia użytkownikom dokonywania płatności
elektronicznych i otrzymywania, odkupywania i zarządzania
elektronicznymi paragonami i kuponami elektronicznymi,
dzierżawa, wynajem i wypożyczanie urządzeń i sprzętu
komputerowego, oprogramowania i programów, usługi
szyfrowania danych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług.
499474
(220) 2019 05 07
WAELLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Trąbki Wielkie
(540) (znak słowny)
(540) E-WAELLER
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerów, programy
komputerowe do archiwizacji i zarządzania dokumentami
elektronicznymi, 16 artykuły biurowe do przechowywania
dokumentów papierowych: teczki, skoroszyty, segregatory,
pudła, kartony, 35 pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, archiwizowanie dokumentów w komputerowych bazach danych, powielanie i udostępnianie dokumentów, systematyzacja, sortowanie i przetwarzanie danych
w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzanie archiwami i zbiorami informatycznymi, 39 usługi archiwów w zakresie gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz
nośników informacji, usługi związane z magazynowaniem
towarów, usługi transportowe, usługi kurierskie w zakresie
dostarczania korespondencji i przesyłek, 40 usługi niszczenia dokumentów oraz nośników informacji, 42 tworzenie,
zarządzanie i udostępnianie komputerowych baz danych,
wynajmowanie zasobów serwerów, elektroniczna konwersja danych przez programy komputerowe, doradztwo w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, analizy
i projektowanie systemów komputerowych, projektowanie,
tworzenie, instalacja, konserwacja, aktualizacja, powielanie
i wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie, administrowanie i utrzymywanie stron internetowych.
(210)
(731)

(210) 499482
(220) 2019 05 07
(731) GROCHAL GRZEGORZ JAN GESMONT, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) HAVE A NICE CLIMB
(510), (511) 25 czapki jako nakrycia głowy, czapki sportowe, czapki wełniane, bandany, opaski na głowę, kominiarki,
t-shirty z krótkim rękawem, koszulki bez rękawów, koszulki
z nadrukami, koszulki polo, koszulki dla dzieci, koszulki z krótkim rękawem, podkoszulki, podkoszulki z długimi rękawami, topy, polary, bluzy sportowe, kurtki sportowe, spodnie,
spodnie dziecięce, spodnie sportowe, paski, skarpetki, getry,
kombinezony [odzież], szorty, szorty sportowe.
(210) 499495
(220) 2019 05 08
(731) MISTERKA-KOSOBUDZKA EWA, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ABBLEYE

(531) 05.05.20, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
499496
(220) 2019 05 08
INNOVOFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) YOLO
(510), (511) 29 dżemy, kompoty, marmolada, przekąski
na bazie owoców i warzyw, suszone i gotowane warzywa
i owoce, galaretki, mleko, produkty mleczne, jogurt, mrożone owoce i warzywa, owoce i warzywa gotowane, owoce
kandyzowane, owoce i warzywa konserwowane, owoce
i warzywa w puszkach, sałatki owocowe, oleje i tłuszcze
jadalne, masło, margaryna, smalec, wyroby garmażeryjne,
a mianowicie gotowe dania na bazie mięsa lub warzyw,
32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne
preparaty do produkcji napojów, lemoniada, soki warzywne,
napoje izotoniczne, preparaty do produkcji napojów.
(210)
(731)

499502
(220) 2019 05 08
BEGLAMOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabajka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) be Glamour
(210)
(731)

(531) 02.07.02, 27.05.01
(510), (511) 3 perfumy, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, atomizery wody mineralnej do celów kosmetycznych, balsamy, bawełniane płatki kosmetyczne,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki
nasączane preparatami kosmetycznymi, kosmetyki, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki
nielecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne,
kosmetyki w formie olejków, odżywki do skórek wokół paznokci, olejki do celów kosmetycznych, olejki do masażu,
olejki do masażu, olejki toaletowe, perfumowane balsamy
do ciała [preparaty toaletowe], perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], płatki oczyszczające nasączone preparatami toaletowymi, preparaty do czyszczenia nosa do celów
higieny osobistej, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, preparaty do pedicure, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne
i zapachowe, preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty higieniczne
w postaci środków toaletowych, zestawy kosmetyków,
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aerozole czyszczące, aromaty do perfum, bazy do perfum
kwiatowych, chusteczki perfumowane, dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], ekstrakty kwiatowe [perfumy],
ekstrakty perfum, kolońska (woda-), kremy perfumowane,
kremy do aromaterapii, naturalne środki perfumeryjne, olejki
naturalne do perfum, perfumeryjne (produkty -), perfumeryjne (produkty -), perfumeryjny olejek miętowy, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, perfumowane wody toaletowe, perfumy do zastosowań przemysłowych, perfumy
o zapachu drewna cedrowego, perfumy w płynie, perfumy
w postaci stałej, piżmo (naturalne), piżmo [wyroby perfumeryjne], piżmo syntetyczne, płyny do aromaterapii, pojemniki
z substancjami zapachowymi, preparaty perfumeryjne, preparaty zapachowe, produkty perfumeryjne, spraye do ciała,
spraye do ciała [nielecznicze], zapachy, zapachowe płyny
i kremy do pielęgnacji ciała, woda toaletowa, woda toaletowa zawierająca olej z mieliznówki chińskiej, wody kolońskie,
woda perfumowana, woda lawendowa, woda kolońska,
wanilina syntetyczna [artykuły perfumeryjne], waniliowe
środki perfumeryjne, toaletowa (woda -), syntetyczne produkty perfumeryjne, substancje zapachowe do użytku osobistego, substancje aromatyczne do zapachów, bazy do ust
neutralizujące odcień ust, brokat do ciała, brokat w formie
sprayu do użytku jako kosmetyk, chusteczki jednorazowe
nasączone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, chusteczki nasączone olejkami eterycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki
oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, dezodoranty
i antyperspiranty, kosmetyki do makijażu, żele do twarzy
i ciała [kosmetyki], żele do rąk, żele do ciała, żel pod prysznic
i do kąpieli, środki do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia rąk, spraye do utrwalania makijażu, serum pielęgnacyjne, serum do celów kosmetycznych, puder do rąk, puder w kremle do twarzy, produkty do mycia rąk, preparaty
złuszczające do twarzy do użytku kosmetycznego, preparaty
pod prysznic, preparaty myjące do użytku osobistego, preparaty kosmetyczne powstrzymujące odrastanie owłosienia,
preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, preparaty
kosmetyczne do ujędrniania biustu, preparaty koloryzujące
do celów kosmetycznych, preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty fitokosmetyczne, preparaty do włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do kąpieli,
preparaty do kąpieli i pod prysznic, preparaty do pielęgnacji
włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do depilacji i golenia, preparaty czyszczące
do użytku osobistego, płyny pielęgnacyjne, płyny do włosów i ciała, płynne kremy [kosmetyki], pianki pod prysznic,
pianki oczyszczające do skóry, pianki do oczyszczania ciała,
pianka pod prysznic i do kąpieli, peeling do stóp, papierowe ręczniki do rąk nasączone środkami czyszczącymi, opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, olejki
do twarzy, olejki do masażu twarzy, olejki do masażu ciała,
olejki do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], olejki do ciała i twarzy, oczyszczające maseczki do twarzy, nielecznicze
preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do namaczania stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody,
nielecznicze olejki pod prysznic, nawilżane chusteczki kosmetyczne, nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze], mydła i żele, mgiełki do ciała, mleczko kosmetyczne,
masła do twarzy i ciała, masła do twarzy, maseczki do twarzy
i ciała, makijaż (preparaty do -), kremy kojące do użytku kosmetycznego, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy do mycia, kosmetyki w po-
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staci kremów, krem do opalania dla niemowląt, kosmetyki
w formie sproszkowanej [pudry], kosmetyki upiększające,
kosmetyki koloryzujące do skóry, kosmetyki funkcjonalne,
kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki do pielęgnacji
urody, preparaty aromaterapeutyczne, woda kwiatowa, żele
pod prysznic, żele do użytku kosmetycznego, żele do kąpieli
i pod prysznic nie do celów medycznych, szampony do ciała,
środki do mycia rak, środki czyszczące do higieny intymnej,
środek do mycia rąk, roztwory mydła, przeciwpotowe mydła,
produkty z mydła, preparaty do mycia rąk, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, perfumowane mydła, peelingi złuszczające do rąk, peelingi złuszczające do stóp, mydła w postaci żelu, mydła w żelu, mydło
aloesowe, mydła z gąbką roślinną [luffą], mydło do skóry, mydło migdałowe, mydło niewymagające użycia wody, mydło
perfumowane, mydło pielęgnacyjne, mydło pod prysznic,
mydło przemysłowe, mydło w listkach do użytku osobistego, mydło w płynie do kąpieli stóp, nielecznicze mydła toaletowe, opakowania uzupełniające do dozowników żelu pod
prysznic, opakowania uzupełniające do dozowników, mydła
robione ręcznie, mydła toaletowe, mydła w kostce, mydła
w kremie, mydła w kremie do mycia, mydła w płynie, mydła
w płynie do kąpieli, mydła w płynie do rąk i twarzy, mydła
nielecznicze, mydła perfumowane, mydła przeciwpotowe
do stóp, mydła kosmetyczne, mydła karbolowe, mydła granulowane, mydła do użytku osobistego, mydła do twarzy,
mydła do rąk, mydła do pielęgnacji ciała, mydła, mydełka,
kremy pod prysznic, kremowe mydło do ciała, kostki mydła
do mycia ciała.
(210)
(731)
(540)
(540)

499503
(220) 2019 05 08
E. & J. Gallo Winery, Modesto, US
(znak słowno-graficzny)
Carlo Rossi REFRESH

(531) 05.07.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(731)
(540)
(540)

499504
(220) 2019 05 08
SZKUDLAREK PAWEŁ HUMAN AD, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SALES POWERPLAY INSPIRED & TRAINED
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(531) 26.03.03, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia
do gaszenia ognia, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.

net, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, udostępnianie rozrywki multimedialnej
za pomocą strony internetowej, udostępnianie z globalnej
sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być
przeglądane, informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, udzielanie informacji edukacyjnych on-line z komputerowej bazy
danych lub za pośrednictwem Internetu, wydawanie gazet;
multimedialne wydania gazet; publikacja gazet elektronicznych on-line; wypożyczanie gazet i czasopism; publikowanie
gazet, periodyków, katalogów i broszur; publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet; publikowanie gazety dla klientów w Internecie; publikowanie elektronicznych
gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej.

499505
(220) 2019 05 08
AKADEMIA BEZPIECZNEJ JAZDY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HOMO MOTORICUS
(510), (511) 16 książki, gazety; albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, 41 nauka jazdy, nauka jazdy w zakresie bezpieczeństwa na drodze, szkolenie kierowców, szkolenia kierowców samochodów, zaawansowane szkolenia w prowadzeniu
dla kierowców samochodów, usługi szkoleniowe dla kierowców z umiejętności prowadzenia pojazdu, prowadzenie kursów instruktażowych, prowadzenie kursów edukacyjnych,
nauka prowadzenia pojazdów użytkowych, nauka prowadzenia pojazdów wyścigowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, szkolenia w zakresie prowadzenia pojazdów mechanicznych, organizowanie zawodów
i turniejów związanych z prowadzeniem pojazdów, usługi
w zakresie nauki jazdy dotyczące wszelkich pojazdów, usługi
szkoleniowe związane z prowadzeniem pojazdów z napędem na cztery koła, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jazdy samochodem, prezentowanie programów telewizyjnych,
produkcja programów telewizyjnych, produkcja edukacyjnych programów telewizyjnych, produkcja rozrywkowych
programów telewizyjnych, realizacja telewizyjnych programów rozrywkowych, produkcja tematycznych programów
telewizyjnych, produkcja programów dla telewizji kablowej,
produkcja programów telewizyjnych na żywo, udzielanie
informacji dotyczących programów telewizyjnych, opracowywanie formatów dla programów telewizyjnych, sprzedaż
programów telewizyjnych do kilku stacji, usługi rozrywkowe
w postaci programów telewizyjnych, montaż programów
telewizyjnych, wynajem programów telewizyjnych, udostępnianie telewizyjnych programów informacyjnych, produkcja programów telewizyjnych do emisji na urządzeniach
mobilnych, rozrywka w postaci toczących się programów
telewizyjnych z różnorodnych dziedzin, usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych transmitowanych
za pomocą kamery internetowej, publikowanie materiałów
multimedialnych on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, publikacja materiałów
dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu,
udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania,
usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów
elektronicznych, usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, wydawanie czasopism i książek
w postaci elektronicznej, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, udostępnianie
informacji dotyczących motoryzacji za pomocą portalu on-line, usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Inter-

499576
(220) 2019 05 10
AUGUSTYNIAK AGNIESZKA, Wolin;
GIDEL JUSTYNA, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLY PIG

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 03.06.25, 03.04.18, 03.04.24, 27.05.01
(510), (511) 14 amulety [biżuteria], biżuteria, bransoletki [biżuteria], breloczki [biżuteria], broszki [biżuteria], kasetki na biżuterię [szkatułki], naszyjniki [biżuteria], ozdoby [biżuteria].
(551) wspólne prawo ochronne
499747
(220) 2019 05 15
CONSTANTIN ENTERTAINMENT POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) JOKE SHOW
(510), (511) 41 rozrywka.

(210)
(731)

499864
(220) 2019 05 16
MARTENS (BRUDNICKA) ZUZANNA SZKOŁA
JĘZYKÓW OBCYCH ENJOY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) language school enjoy
(210)
(731)

(531) 01.05.01, 01.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, zarządzanie usługami
edukacyjnymi, usługi edukacji dla dorosłych, usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, usługi
edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne dotyczące umiejętności komunikacyjnych, usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, usługi w zakresie nauczania
języków obcych, usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie lingwistyki, usługi szkół w zakresie nauczania języków obcych,
usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, nauczanie wyrównawcze w zakresie języka, usługi nauczania
języka angielskiego, usługi edukacyjne w zakresie przekazy-
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wania metod nauczania języków, wypożyczanie nagrań lub
nagranych magnetycznych taśm audio do nauki języków,
udostępnianie publikacji elektronicznych związanych z nauką języków, nie do pobrania, organizowanie indywidualnej nauki języków, usługi edukacyjne dla dzieci w postaci
grup zabaw, tłumaczenia językowe, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, przeprowadzanie egzaminów
edukacyjnych, informacje związane z egzaminowaniem,
usługi w zakresie oceniania w edukacji opracowywanie
kursów edukacyjnych i egzaminów, udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, organizacja egzaminów
w celu oceny stopnia dokonań, udostępnianie obiektów
i sprzętu do celów edukacyjnych, udostępnianie obiektów
i sprzętu do przeprowadzania egzaminów edukacyjnych,
rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, wypożyczanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie materiałów
edukacyjnych, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych.
(210) 499943
(220) 2019 05 17
(731) GONTARZ ERYK KRYSTIAN, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Green Djinn
(510), (511) 5 zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub
zakonserwowane, olejki lecznicze, kryształki do celów
leczniczych, ekstrakty ziołowe i roślinne do celów leczniczych, 34 fajki wodne, elektroniczne fajki wodne, artykuły
do użytku z tytoniem, artykuły dla palaczy, nie z metalu
szlachetnego, artykuły dla palaczy z metalu szlachetnego,
bibułki papierosowe, bloczki bibułki papierosowej, ciekłe
roztwory do użytku w e-papierosach, etui do papierosów
elektronicznych, fajki, fajki do palenia tytoniu nie z metalu
szlachetnego, fajki do palenia z metalu szlachetnego, filtry
do papierosów, filtry do tytoniu, herbata do palenia jako
zamiennik tytoniu, inhalatory do stosowania jako alternatywa dla papierosów tytoniowych, kartridże do papierosów
elektronicznych, kieszonkowe zapalniczki z metali szlachetnych, lufki do papierosów, melasa ziołowa [zamienniki tytoniu], papierośnice, papierosy beztytoniowe nie do celów
medycznych, papierosy elektroniczne, papierowe ustniki
papierosowe z filtrami, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, pojemniczki
na tytoń, popielniczki, przybory dla palaczy, słoiki na tytoń,
środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, substytuty tytoniu,
tacki do fajek, urządzenia do podgrzewania substytutów
tytoniu w celu wdychania, ustniki do papierosów, waporyzatory osobiste, papierosy elektroniczne oraz aromaty
i płyny do nich, zapalniczki dla palaczy, zestaw do skręcania
papierosów, zioła do palenia, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących towarów: kosmetyki, olejki lecznicze,
zapalniczki, papier filtracyjny, młynki nieelektryczne, oleje
jadalne, zioła suszone, artykuły kolekcjonerskie, ekstrakty
ziołowe, słodycze czekoladowe, farmaceutyczne słodycze,
nasiona roślin, olejki eteryczne, kadzidła, zioła aromatyczne, waporyzatory, waporyzatory osobiste, aromaty i płyny
do nich, lufki do papierosów, fajki, elektroniczne fajki do tytoniu, przybory dla palaczy, odzież.
499982
(220) 2019 06 10
EURO-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) ZUMA Kids

(531)

29.01.12, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.01.03,
26.03.01, 26.03.06
(510), (511) 12 wózki, wózki dziecięce i ich części oraz akcesoria, wózki ręczne, składane wózki dziecięce, pokrowce na wózki dziecięce, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków
dziecięcych, pokrycia wózków dziecięcych, budki do wózków
dziecięcych spacerowych, wózki dziecięce wyposażone w nosidełka, wózki-wagoniki do przewożenia dzieci, wózki wielofunkcyjne, krzesła transportowe, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, do użytku wraz z nosidełkami dziecięcymi, foteliki dla
dzieci do pojazdów ich części oraz akcesoria, samochodowe
foteliki dziecięce, przyczepki do przewożenia dzieci, foteliki
bezpieczeństwa dla dzieci, uprzęże do wózków dziecięcych,
gumowe zderzaki wózków dziecięcych, osłony do wózków
dziecięcych, przykrycia do wózków dziecięcych, kosze do wózków dziecięcych, budki do wózków dziecięcych, urządzenia
bezpieczeństwa dla dzieci do siedzeń w pojazdach, organizery do tyłów siedzeń specjalnie przystosowane do użytku w samochodach, pojemniki na drobiazgi do siedzeń samochodowych, torby przystosowane do wózków spacerowych, torby
przystosowane do spacerówek, moskitiery do wózków spacerowych, lusterko do pojazdów, ochronne osłony termiczne
do pojazdów, osłony i daszki przeciwsłoneczne do samochodów osobowych, pokrowce na siedzenia samochodów, dopasowane pokrowce na siedzenia do użytku w samochodach,
uchwyty na kubek do stosowania w pojazdach, uchwyty
do toreb plastikowych przystosowane do użytku w pojazdach,
18 parasole i parasolki, parasole dla dzieci, parasole przeciwsłoneczne dla wózków dziecięcych, osłony przeciwdeszczowe
do wózków dziecięcych, torby, torby do noszenia niemowląt
przez ramię, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, torby na akcesoria dla niemowląt, organizery podróżne przystosowane do bagażu, 20 meble dziecięce i ich części, siedzenia
dla dzieci, krzesełka dla niemowląt, wysokie krzesła dla dzieci,
łóżka, łóżka dziecięce, łóżka składane dla dzieci, kosze do noszenia dzieci, leżaki, leżaczki dziecięce typu bujaki, siedziska
samochodowe dla dzieci, podstawki dla dzieci do samochodów, łóżka składane dla dzieci, maty do kojców dziecięcych,
poduszki do podpierania do użycia w siedzeniach dla dzieci,
zagłówki dla niemowląt, poduszki do karmienia niemowląt,
stoły, stoliki, stoliki do przewijania niemowląt, stoliki składane,
rolety termoizolacyjne, rolety zaciemniające [wewnętrzne],
35 reklama i marketing, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, usługi handlu hurtowego, wysyłkowego i detalicznego, w szczególności
gromadzenie różnych towarów, w celu umożliwienia klientom
wygodnego oglądania i nabywania tych towarów, prezentacji tych towarów i ich reklamy, w szczególności w Internecie,
telefonicznie, za pośrednictwem poczty, poprzez rozdawanie
próbek towarów w miejscach prywatnych lub publicznych,
poprzez rozdawanie materiałów reklamowych i poprzez marketing bezpośredni w zakresie towarów, takich jak: wózki, wózki dziecięce i ich części oraz akcesoria, wózki ręczne, składane
wózki dziecięce, pokrowce na wózki dziecięce, dopasowane
pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych, pokrycia wózków dziecięcych, budki do wózków dziecięcych spacerowych,
wózki dziecięce wyposażone w nosidełka, wózki-wagoniki
do przewożenia dzieci, wózki wielofunkcyjne, krzesła transportowe, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, do użytku wraz
z nosidełkami dziecięcymi, foteliki dla dzieci do pojazdów
ich części oraz akcesoria, samochodowe foteliki dziecięce,
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przyczepki do przewożenia dzieci, foteliki bezpieczeństwa
dla dzieci, uprzęże do wózków dziecięcych, gumowe zderzaki
wózków dziecięcych, osłony do wózków dziecięcych, przykrycia do wózków dziecięcych, kosze do wózków dziecięcych,
budki do wózków dziecięcych, urządzenia bezpieczeństwa
dla dzieci do siedzeń w pojazdach, organizery do tyłów siedzeń specjalnie przystosowane do użytku w samochodach,
pojemniki na drobiazgi do siedzeń samochodowych, torby
przystosowane do wózków spacerowych, torby przystosowane do spacerówek, moskitiery do wózków spacerowych,
lusterko do pojazdów, ochronne osłony termiczne do pojazdów, osłony i daszki przeciwsłoneczne do samochodów osobowych, pokrowce na siedzenia samochodów, dopasowane
pokrowce na siedzenia do użytku w samochodach, uchwyty
na kubek do stosowania w pojazdach, uchwyty do toreb plastikowych przystosowane do użytku w pojazdach, parasole
i parasolki, parasole dla dzieci, parasole przeciwsłoneczne dla
wózków dziecięcych, osłony przeciwdeszczowe do wózków
dziecięcych, torby, torby do noszenia niemowląt przez ramię,
nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, torby na akcesoria dla niemowląt, organizery podróżne przystosowane
do bagażu, meble dziecięce i ich części, siedzenia dla dzieci,
krzesełka dla niemowląt, wysokie krzesła dla dzieci, łóżka, łóżka
dziecięce, łóżka składane dla dzieci, kosze do noszenia dzieci,
leżaki, leżaczki dziecięce typu bujaki, siedziska samochodowe dla dzieci, podstawki dla dzieci do samochodów, łóżka
składane dla dzieci, maty do kojców dziecięcych, poduszki
do podpierania do użycia w siedzeniach dla dzieci, zagłówki
dla niemowląt, poduszki do karmienia niemowląt, stoły, stoliki,
stoliki do przewijania niemowląt, stoliki składane, rolety termoizolacyjne, wewnętrzne rolety zaciemniające.
(210)
(731)
(540)
(540)

500146
(220) 2019 05 23
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kwiaty POLSKIE

(210)
(731)

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.15
(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.
500183
(220) 2019 05 23
KMG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRAND FERDYNAND DOWNTOWN HOTEL RZESZÓW
(210)
(731)

500094
(220) 2019 05 22
Spartan Race, Inc., Boston, US
(znak słowno-graficzny)
SPARTAN

(531) 23.05.05, 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, kapelusze, czapki,
swetry, kurtki, szaliki, bielizna, kamizelki, spodnie sportowe,
koszule sportowe, koszulki, stroje kąpielowe, buty sportowe,
obuwie, nakrycia głowy.
(210)
(731)
(540)
(540)
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500099
(220) 2019 05 22
MANDECKA MONIKA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
P*CK IT ALL bazarówka

(531) 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami.

(531)

01.01.05, 01.01.10, 26.04.13, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.24,
29.01.12
(510), (511) 41 administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, doradztwo w zakresie szkoleń, organizacja
seminariów, organizacja szkoleń, organizacja warsztatów
i seminariów, organizowanie gal, organizowanie i obsługa
konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, organizowanie konferencji, wystaw
i konkursów, prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie imprez kulturalnych, prowadzenie imprez rozrywkowych,
prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, prowadzenie
imprez sportowych na żywo, prowadzenie konferencji biznesowych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, prowadzenie kursów, prowadzenie seminariów i kongresów,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, organizowanie i prowa-
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dzenie warsztatów [szkolenia], publikacja broszur, publikacja
czasopism, publikacja kalendarzy, udostępnianie obiektów
i sprzętu rozrywkowego w hotelach, usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kolokwiów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, usługi
doradcze w zakresie szkoleń, 43 bary, bary przekąskowe, bary
sałatkowe, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, domy turystyczne,
dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, hostele (schroniska), herbaciarnie, hotele, hostele i pensjonaty,
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, imprezy firmowe
[zapewnianie jedzenia i napojów], informacja hotelowa,
informacja o usługach restauracyjnych, kafeterie [bufety],
kawiarnia, koktajlbary, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, motele, lodziarnie,
katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety,
katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów
pobytowych, oferowanie żywności i napojów w bistrach,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości, organizacja
przyjęć weselnych [miejsca], organizacja przyjęć weselnych
[żywność i napoje], organizowanie bankietów, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, organizowanie posiłków w hotelach, organizowanie zakwaterowania dla turystów, organizowanie zakwaterowania w hotelach,
organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, pensjonaty,
ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, domy gościnne, przygotowywanie posiłków i napojów, puby, restauracje dla
turystów, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje
samoobsługowe, rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja pokoi,
rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, rezerwacja
stolików w restauracjach, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, rezerwacja zakwaterowania dla turystów, rezerwacja
zakwaterowania na rzecz podróżnych, rezerwacja zakwaterowania, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, rezerwacje hotelowe, serwowanie jedzenia i napojów,
snack-bary, świadczenie usług informacyjnych dotyczących
zakwaterowania dla podróżnych oraz usług agencyjnych
w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla podróżnych, stołówki, świadczenie usług przez hotele i motele, świadczenie
usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli, świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach,
tymczasowe zakwaterowanie, tymczasowy wynajem pokoi,
udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach,
udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy, udostępnianie
obiektów i sprzętu na targi i wystawy, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach,
udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości
towarzyskie na specjalne okazje, udostępnianie obiektów
i sprzętu na konferencje, udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia,
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udostępnianie sal konferencyjnych, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, udzielanie informacji dotyczących
rezerwacji zakwaterowania, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji online dotyczących
rezerwacji zakwaterowania na czas wakacji, udzielanie informacji w zakresie hoteli, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem
żywności i napojów, usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, usługi barów i restauracji, usługi barów kawowych,
usługi barów piwnych, usługi barów typu fast-food na wynos, usługi barów z fajkami wodnymi, usługi barowe, usługi
hosteli dla turystów, usługi hoteli i moteli, usługi hotelowe,
usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych, usługi kateringowe, usługi kawiarni, usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], usługi koktajlbarów, usługi obiektów
gościnnych [zakwaterowanie], usługi ogródków piwnych,
usługi restauracji hotelowych, usługi restauracyjne, usługi
rezerwacji pokojów, usługi rezerwacji zakwaterowania [time
share], usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi
rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, usługi snack-barów, usługi świadczone przez bary bistro, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi
w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie pubów,
usługi w zakresie restauracji [brasserie], usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi w zakresie zakwaterowania, wynajem
pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, wynajmowanie pokoi,
wynajmowanie kwater, wynajmowanie sal konferencyjnych,
wynajmowanie sal na zebrania, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, zapewnianie zakwaterowania w hotelach
i motelach, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego
w pensjonatach.
500185
(220) 2019 05 23
KMG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRAND FERDYNAND Premium service, design &
value DOWNTOWN HOTEL RZESZÓW

(210)
(731)

(531)

01.01.05, 01.01.10, 26.04.13, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.24,
29.01.12
(510), (511) 41 administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, doradztwo w zakresie szkoleń, organizacja
seminariów, organizacja szkoleń, organizacja warsztatów
i seminariów, organizowanie gal, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konferencji,
wystaw i konkursów, prowadzenie imprez edukacyjnych,
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prowadzenie imprez kulturalnych, prowadzenie imprez rozrywkowych, prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo,
prowadzenie imprez sportowych na żywo, prowadzenie
konferencji biznesowych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, prowadzenie kursów, prowadzenie seminariów
i kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], publikacja broszur, publikacja czasopism, publikacja kalendarzy, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego
w hotelach, usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów, usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem,
organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kolokwiów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi doradcze
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, usługi doradcze w zakresie szkoleń, 43 bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe,
biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], dokonywanie
rezerwacji restauracji i posiłków, domy turystyczne, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, hostele
(schroniska), herbaciarnie, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, imprezy firmowe
[zapewnianie jedzenia i napojów], informacja hotelowa,
informacja o usługach restauracyjnych, kafeterie [bufety],
kawiarnia, koktajlbary, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, motele, lodziarnie,
katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety,
katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów
pobytowych, oferowanie żywności i napojów w bistrach,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości, organizacja
przyjęć weselnych [miejsca], organizacja przyjęć weselnych
[żywność i napoje], organizowanie bankietów, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego,
organizowanie posiłków w hotelach, organizowanie zakwaterowania dla turystów, organizowanie zakwaterowania
w hotelach, organizowanie zakwaterowania wakacyjnego,
pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, domy
gościnne, przygotowywanie posiłków i napojów, puby, restauracje dla turystów, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, rezerwacja hotelowa
na rzecz osób trzecich, rezerwacja miejsc w pensjonatach,
rezerwacja pokoi, rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, rezerwacja stolików w restauracjach, rezerwacja
zakwaterowania w hotelach, rezerwacja zakwaterowania
dla turystów, rezerwacja zakwaterowania na rzecz podróżnych, rezerwacja zakwaterowania, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, rezerwacje hotelowe,
serwowanie jedzenia i napojów, snack-bary, świadczenie
usług informacyjnych dotyczących zakwaterowania dla
podróżnych oraz usług agencyjnych w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla podróżnych, stołówki, świadczenie
usług przez hotele i motele, świadczenie usług rezerwacji
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pokojów oraz rezerwacji hoteli, świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, tymczasowe
zakwaterowanie, tymczasowy wynajem pokoi, udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych,
udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy, udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wystawy, udostępnianie obiektów
i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości
towarzyskie na specjalne okazje, udostępnianie obiektów
i sprzętu na konferencje, udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie sal konferencyjnych, udostępnianie
zakwaterowania tymczasowego, udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, udzielanie informacji
dotyczących restauracji, udzielanie informacji online dotyczących rezerwacji zakwaterowania na czas wakacji, udzielanie informacji w zakresie hoteli, udzielanie informacji
w zakresie barów, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, usługi barów i restauracji, usługi barów kawowych, usługi barów piwnych, usługi barów
typu fast-food na wynos, usługi barów z fajkami wodnymi,
usługi barowe, usługi hosteli dla turystów, usługi hoteli
i moteli, usługi hotelowe, usługi kateringowe dla centrów
konferencyjnych, usługi kateringowe, usługi kawiarni, usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], usługi koktajlbarów, usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie],
usługi ogródków piwnych, usługi restauracji hotelowych,
usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi rezerwacji zakwaterowania [time share], usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi rezerwacyjne w zakresie
rezerwacji posiłków, usługi snack-barów, usługi świadczone
przez bary bistro, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie dostarczania
napojów, usługi w zakresie pubów, usługi w zakresie restauracji [brasserie], usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi
w zakresie zakwaterowania, wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wynajem pomieszczeń na przyjęcia
towarzyskie, wynajmowanie pokoi, wynajmowanie kwater,
wynajmowanie sal konferencyjnych, wynajmowanie sal
na zebrania, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach.
(210)
(731)
(540)
(540)

500204
(220) 2019 05 24
KOBYLARCZYK RADOSŁAW, Jaszowice
(znak słowno-graficzny)
Amigos

(531) 26.04.04, 26.04.18, 26.02.07, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne,
oleje i tłuszcze jadalne.

Nr ZT39/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

500275
(220) 2019 05 27
STANIURSKI MARCIN, Michałowice;
KOZŁOWSKI IRENEUSZ PAWEŁ, Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TMS pro
(210)
(731)

(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.11.13, 24.15.02
(510), (511) 39 spedycja, transport, rezerwacja transportu, usługi transportu samochodami silnikowymi, transport
przedmiotów wartościowych, logistyka transportu, dostarczanie wiadomości, dostawa energii elektrycznej, dostawa
towarów, dystrybucja energii, dystrybucja wody, eskortowanie podróżnych, fracht, fracht (przewóz towarów), frankowanie przesyłek pocztowych, holowanie, informacja
o składowaniu, informacja o transporcie, informacje o ruchu
drogowym, łamanie lodu, magazynowanie elektronicznych
nośników danych lub dokumentów, maklerstwo okrętowe,
maklerstwo transportowe, napełnianie automatów sprzedających, obsługa śluz, organizacja transportu osobowego
na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, organizowanie rejsów, pakowanie prezentów, pakowanie towarów,
pakowanie samochodów, pilotowanie, pojazdy (wypożyczanie -), pośrednictwo frachtowe, powietrzny (transport -),
przechowywanie bagażu, przechowywanie łodzi, przenoszenie, przewóz bagaży, przeprowadzki, przewożenie, przewóz samochodami ciężarowymi, ratownictwo podwodne,
rezerwacja miejsc na podróż, składowanie towarów, ściąganie statków z mielizny, transport autobusowy, transport barkami, transport i przechowywanie odpadów, transport karetkami ratunkowymi, transport kolejowy, transport łodziami,
transport łodziami spacerowymi, transport mebli, transport
morski, transport pasażerski, transport promowy, transport
rurociągami, transport rzeczny, transport samochodami
opancerzonymi, transport tramwajowy, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży, usługi butelkowania,
usługi car-sharingu, usługi kierowców, usługi kurierskie (wiadomości lub towary), usługi pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów, usługi ratownictwa, usługi rozładunku
towarów, usługi taksówek, usługi transportu barkami, usługi
transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi w zakresie
organizowania transportu dla wycieczek, uzupełnianie banknotów w bankomatach, wynajem autokarów, wynajem łodzi,
wynajem samochodów, wynajem silników lotniczych, wynajem statków powietrznych, wynajem systemów nawigacyjnych, wynajem traktorów, wynajem zamrażarek, wynajmowanie garaży, wynajmowanie koni, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie
dzwonów nurkowych (kesony), wypożyczanie elektrycznych
chłodziarek do wina, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie samochodowych bagażników dachowych, wypożyczanie samochodów wyścigowych, wypożyczanie skafandrów nurkowych, wypożyczanie wagonów
towarowych, wypożyczanie wózków inwalidzkich, wypożyczanie zamrażarek, wystrzeliwanie satelitów na rzecz osób
trzecich, załadunek, wyładunek statków, zbieranie wyrobów
nadających się do przetworzenia (transport) chroniony, dostarczanie gazet, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek,
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie.
(551) wspólne prawo ochronne
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(210) 500327
(220) 2019 05 27
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Gripactive Complex
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub
do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty
do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia,
produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze
do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych,
szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz
lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały
diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze,
leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała,
okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów
medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn,
meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(210)
(731)
(540)
(540)

500355
(220) 2019 05 28
RYBUS ANNA BARBARA POCZĄTEK, Poznań
(znak słowno-graficzny)
Początek Ośrodek Troski o Płodność
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(531) 05.03.06, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 doradztwo w zakresie sprawności fizycznej,
dostarczanie informacji dotyczących książek, dostarczanie
informacji edukacyjnych, edukacja (nauczanie), nauczanie,
nauczanie indywidualne, nauczanie w zakresie zdrowia, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, prowadzenie zajęć, świadczenie usług edukacyjnych
w zakresie zdrowia, świadczenie usług edukacyjnych dotyczących biologii, udostępnianie informacji dotyczących
szkoleń, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne w sektorze opieki zdrowotnej, 44 doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo w dziedzinie rodzenia, planowanie rodziny, profesjonalne doradztwo
w zakresie zdrowia, usługi doradcze dotyczące zachowania
ludzkiego, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze
w zakresie opieki zdrowotnej, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie zdrowia psychicznego.
500410
(220) 2019 05 29
FM SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) FM Solutions
(510), (511) 36 finansowe zarządzanie projektami z dziedziny
nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, planowanie
finansów w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi
zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, wycena i zarządzanie nieruchomościami,
zarządzanie budynkami, zarządzanie finansowe projektami
budowlanymi, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami,
37 budowa ścian działowych we wnętrzach, budowa ścianek
działowych, czyszczenie dywanów i chodników, czyszczenie
budynków zabrudzonych przez ptaki, czyszczenie budynków
od wewnątrz i zewnątrz, czyszczenie budynków, czyszczenie
elementów wystroju wnętrz wykonanych z tkanin, czyszczenie elewacji budynków, czyszczenie elementów wystroju
wnętrz, czyszczenie fasad budynków, czyszczenie higieniczne
[budynki], czyszczenie okien, czyszczenie pokryć podłogowych, czyszczenie pomieszczeń domowych, czyszczenie powierzchni handlowych, czyszczenie powierzchni podłóg,
czyszczenie powierzchni sufitów, czyszczenie powierzchni
ścian, czyszczenie przemysłowe budynków, czyszczenie wewnętrznych powierzchni budynków, czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, czyszczenie zewnętrznych powierzchni ścian, deratyzacja, dezynfekcja, dezynfekcja budynków zapobiegająca plagom bakterii, dezynfekcja pomieszczeń, dezynsekcja, instalacja aktywnej ochrony przeciwpożarowej, instalacja alarmów, instalacja elektrycznego ogrzewania
towarzyszącego, instalacja, konserwacja i naprawa alarmów
antywłamaniowych, instalacja kabli do dostępu do Internetu,
instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych,
instalacja mebli, instalacja, naprawa i konserwacja urządzeń
skraplających, instalacja okablowania w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, instalacja okablowania w biurach
w celu umożliwienia przesyłania danych, instalacja osprzętu
i wyposażenia w budynkach, instalacja pasywnej ochrony
przeciwpożarowej, instalacja przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, in(210)
(731)
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stalacja sprzętu audiowizualnego, instalacja sieci komputerowych, instalacja sprzętu do kontroli dostępu jako usługi [ACaaS], instalacja przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, instalacja sprzętu i kabli do dostępu do Internetu, instalacja sprzętu
komputerowego dla dostępu do Internetu, instalacja sprzętu
komputerowego do systemów komputerowych, instalacja
sprzętu komunikacyjnego, instalacja systemów ewakuacji
przeciwpożarowej, instalacja systemów fizycznej kontroli dostępu, instalacja systemów gaszenia pożaru, instalacja systemów ogrzewania słonecznego, instalacja systemów oświetleniowych, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, instalacja systemów paneli
słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, instalacja systemów telewizji przemysłowej, instalacja systemów zabezpieczających, instalacja urządzeń
do otwierania i zamykania drzwi, instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, instalacja urządzeń elektrycznych,
instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń
oświetleniowych, instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja
urządzeń wentylacyjnych, instalacja urządzeń wodociągowo
- kanalizacyjnych, instalacja uziemienia elektrycznego, instalowanie alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie alarmów przeciwpożarowych, instalowanie generatorów prądu,
instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalowanie okablowania
w biurach w celu umożliwienia przesyłania danych, instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, instalowanie
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie systemów kontroli dostępu, instalowanie systemów wykrywania
pożarów, instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, instalowanie urządzeń zapobiegających kradzieżom, instalowanie wewnętrznych ścianek działowych w budynkach, instalowanie wewnętrznych ścianek działowych, instalowanie
wyposażenia budynków, konserwacja alarmowych instalacji
przeciwpożarowych, konserwacja budynków, zwalczanie
szkodników i dezynfekcja, zwalczanie szkodników w budynkach, zwalczanie szkodników w budynkach mieszkalnych,
zwalczanie szkodników, zwalczanie szkodników i dezynfekcja,
zwalczanie szkodników w budynkach, zwalczanie szkodników
w budynkach mieszkalnych, zwalczanie szkodników, zwalczanie szkodników w związku z ptakami, zarządzanie projektami
budowlanymi na terenie budowy, usługi zwalczania szkodników, inne niż dla rolnictwa^ ogrodnictwa lub leśnictwa, usługi
wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, usługi
wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, usługi wykonawców instalacji elektrycznych, usługi wykonawców w zakresie płyt gipsowych, usługi w zakresie malowania i dekorowania budynków, usługi w zakresie instalowania alarmów,
usługi w zakresie instalacji elektrycznych, usługi uszczelniania
otworów wentylacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, usługi
układania przewodów elektrycznych, usługi sprzątania, usługi
nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących
nieruchomości, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, usługi konserwacji podłóg, usługi konserwacyjne dla zakładów przemysłowych, usługi malarskie,
usługi doradztwa budowlanego, usługi dozorcy w zakresie
sprzątania budynków, usługi elektryków, usługi doradcze
związane z instalacją sprzętu automatyki budynkowej, usługi
doradcze związane z instalacją urządzeń do ogrzewania
i chłodzenia, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń
oświetleniowych, usługi doradcze związane z instalacją sprzętu przeciwpożarowego, 42 audyt energetyczny, badania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego, badania dotyczące budynków, instalacja oprogramowania do kontroli dostępu jako
usługi [ACaaS, Access control as a Service], kontrola dostępu
jako usługa [ACaaS], kontrola jakości ukończonych budynków,
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kontrola kosztów budowy, miernictwo [pomiary], nadzór i inspekcja techniczna, oględziny nieruchomości, opracowanie
projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, opracowywanie projektów budowlanych, opracowywanie projektów technicznych, opracowywanie projektów technicznych
do projektów budowlanych, planowanie [projektowanie] biur,
planowanie projektu, planowanie przestrzenne[ projektowanie] wnętrz, profesjonalne doradztwo w zakresie wydajności
energetycznej w budynkach, projektowanie budowlane, projektowanie ogrzewania, projektowanie przestrzeni biurowych,
projektowanie rozmieszczenia biur, projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych, projektowanie urbanistyczne, projektowanie wnętrz budynków, projektowanie techniczne, prowadzenie badań [technicznych], przeglądy techniczne, przygotowywanie raportów technicznych, sporządzanie projektów
i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, sporządzanie
raportów technicznych i, świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz budynków, usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz, usługi
inspekcji budynków [oględziny], usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, usługi planowania [projektowania] biur, usługi
pomiarów technicznych, usługi pomiaru przepływu powietrza, usługi projektowania technicznego związane z instalacjami do ogrzewania, usługi projektowania technicznego związane z urządzeniami i instalacjami do chłodzenia, usługi projektowania wnętrz budynków, usługi projektowe związane
z nieruchomościami, usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, usługi w zakresie badań technicznych, usługi
w zakresie projektowania układu pomieszczeń biurowych,
usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych,
usługi w zakresie projektowania, usługi w zakresie projektowania technicznego, usługi w zakresie projektowania wnętrz oraz
usługi informacyjne i doradcze w tym zakresie, usługi w zakresie przeglądów technicznych, wykonywanie pomiarów, zarządzanie projektami architektonicznymi, 44 pielęgnacja trawników, usługi koszenia trawników, usługi pielęgnacji trawników,
usługi pielęgnowania trawników, 45 monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, monitoring systemów
bezpieczeństwa, monitorowanie alarmów przeciwpożarowych, ochrona osobista, ochrona obiektów i sprzętu, usługi
bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób, usługi bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób, usługi bezpieczeństwa
w zakresie fizycznej ochrony osób, usługi bezpieczeństwa
w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych, usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych
i osób, usługi elektronicznego monitorowania w celach bezpieczeństwa, usługi ochroniarskie w budynkach, usługi ochroniarzy w zakresie ochrony mienia i osób, usługi ochrony w celu
zabezpieczenia mienia, usługi strażników ochrony, usługi
strażników mające na celu zapobieganie włamaniom, usługi
w zakresie obrony cywilnej, usługi w zakresie ochrony, usługi
w zakresie ochrony fizycznej, usługi w zakresie ochrony objęte
umową, usługi w zakresie ochrony osobistej, usługi w zakresie
zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
(210)
(731)
(540)
(540)

500545
(220) 2019 05 31
CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(znak słowno-graficzny)
INVERTO BY cersanit
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(531) 27.05.01
(510), (511) 11 wyroby sanitarne z ceramiki, ceramika łazienkowa, bidety, kompakty WC, miski ustępowe, pisuary, sedesy,
płuczki ustępowe, umywalki, postumenty i półpostumenty
do umywalek, baterie umywalkowe, kabiny natryskowe, brodziki, natryski, krany, armatura sanitarna, wanny łazienkowe,
zbiorniki do płuczek ustępowych, 20 meble łazienkowe, meblowe wyposażenie łazienek, półki, lustra.
(210)
(731)
(540)
(540)

500551
(220) 2019 05 31
CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(znak słowno-graficzny)
streamon TECHNOLOGY

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 wyroby sanitarne z ceramiki, ceramika łazienkowa, bidety, kompakty WC, miski ustępowe, pisuary, sedesy,
płuczki ustępowe, umywalki, postumenty i pół postumenty
do umywalek, baterie umywalkowe, kabiny natryskowe, brodziki, natryski, krany, armatura sanitarna, wanny łazienkowe,
zbiorniki do płuczek ustępowych.
500557
(220) 2019 05 31
CAPITAL TOWERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAPITAL TOWERS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04, 07.01.08
(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, reklamowanie
nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, 36 wynajem
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], finansowanie nieruchomości, timesharing nieruchomości,
powiernictwo nieruchomości, zarządzanie nieruchomością,
administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, organizowanie wynajmu nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, inwestycje majątkowe [nieruchomości], usługi nabywania nieruchomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami,
usługi finansowe dotyczące nieruchomości, organizowanie
ograniczonej własności nieruchomości, organizacja najmu
nieruchomości handlowych, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi
finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], inwestowanie kapitału w nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości,
doradztwo w zakresie nieruchomości, planowanie inwestycji
w nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, wynajem
nieruchomości i majątku, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości, usługi finansowe
w zakresie nieruchomości, usługi związane ze współwłasno-
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ścią nieruchomości, dzierżawa nieruchomości posiadanych
na własność, nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich],
usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, planowanie finansów w zakresie nieruchomości, administrowanie
sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, usługi
doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, usługi
w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania
majątkiem i nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi pośrednictwa finansowego
w zakresie nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy
i najmu nieruchomości, usługi finansowe dotyczące własności
nieruchomości i budynków, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami
mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania
nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi
zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób
trzecich], usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie
nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, 37 budowanie nieruchomości, remont nieruchomości, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa
nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa nieruchomości [budownictwo], 42 planowanie budowy nieruchomości.
500836
(220) 2019 06 07
TITBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 7 SADÓW
(210)
(731)

(531) 05.01.08, 27.05.01, 29.01.14, 26.04.02
(510), (511) 33 wino, wino musujące, wyroby alkoholowe.
500854
(220) 2019 06 07
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BAKOMA JAK ZA DAWNYCH LAT
(510), (511) 29 produkty mleczne, napoje mleczne, napoje
mleczne smakowe, koktajle mleczne, mleko krowie, mleko
owcze, mleko kozie, mleka o różnych smakach, maślanka, napoje z produktów mlecznych, desery mleczne, jogurty, desery jogurtowe, desery owocowe, jogurty pitne, kefir, kwaśne
mleko, śmietana, kwaśna śmietana, bita śmietana, śmietanka
do kawy, masło, krem na bazie masła, produkty serowarskie,
twarogi, przetwory twarożkowe, ser miękki, ser twardy, sery
topione, mieszany ser śmietankowy, skyr, ser twarogowy, ser
wędzony, ser z ziołami, batoniki spożywcze, batoniki spożywcze na bazie: owoców, orzechów, ziaren, oleje jadalne,
oleje z przyprawami, serwatka.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)
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500868
(220) 2019 06 07
KUCZENKO TOMASZ ASTOK, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
ASTOK

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, testowanie marki, usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi w zakresie tworzenia marki, usługi w zakresie oceny marki, usługi
w zakresie wyceny marki, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości
korporacyjnej i tożsamości marki, tworzenie tekstów reklamowych, przygotowanie reklam, projektowanie, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, produkcja
reklam w formie audycji i filmów reklamowych, dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych
i drukowanych, usługi marketingowe, ogłoszenia prasowe, publikacja tekstów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, organizowanie targów i wystaw handlowych
i reklamowych, usługi agencji informacji handlowej, administrowanie portalami internetowymi, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, public relations,
kreowanie wizerunku firmy, usług i towaru, zarządzanie
miejscami wystawowymi, usługi konsultingowe i doradcze
w zakresie: organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, zarządzania personalnego, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo ekonomiczne,
analizy ekonomiczne, analizy kosztów, badanie rynku, biznesplany, 40 usługi poligraficzne, usługi drukarskie, usługi
introligatorskie, drukowanie materiałów reklamowych,
obróbka materiałów reklamowych, nanoszenie nadruków
na towarach, etykietach, materiałach do pakowania i opakowaniach, nanoszenie nadruków na przedmioty o charakterze reklamowym, wykonywanie napisów na materiałach
reklamowych, 42 usługi w zakresie projektowania marki,
wzornictwo przemysłowe, testowanie materiałów, opracowywanie projektów technicznych, usługi w zakresie projektowania oprogramowania i systemów znakowania, etykietowania i identyfikowania, usługi projektowania etykiet,
emblematów, opakowań, znaków identyfikacji i zabezpieczeń produktów, usługi projektowania materiałów promocyjnych, nadruków na towary i opakowania, projektowanie
i usługi inżynieryjno-techniczne dotyczące systemów kodowania i oznakowania produktów, techniczne wsparcie
i konsultacje dotyczące komputerów, maszyn i urządzeń
do oznakowania, identyfikacji i zabezpieczenia produktów,
usługi w zakresie projektowania oznakowania, identyfikacji
i zabezpieczania produktów hologramami, znakami, kodami kreskowymi, tabliczkami, etykietami, plombami, usługi
na rzecz osób trzecich w zakresie projektowania graficznego, usługi artystów grafików, usługi na rzecz osób trzecich
w zakresie reklamy, projektowanie, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, administrowanie stronami komputerowymi, opracowywanie kompleksowych systemów
identyfikacji wizualnej firm, doradztwo komputerowe, wypożyczanie serwerów (hosting).
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500870
(220) 2019 06 07
KACZOROWSKI SZYMON, Racibórz
(znak słowno-graficzny)
ETYKIETY RECEPTUROWE

(531) 19.03.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 samoprzylepne etykiety drukowane, etykiety z papieru, naklejki, nalepki, ulotki farmaceutyczne, nawijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania
produktów farmaceutycznych, 35 zarządzanie programami
i usługami refundacyjnymi aptek, zapewnianie wsparcia administracyjnego aptekom w zakresie zarządzania inwentarzem leków, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 42 administrowanie prawami użytkowników w sieciach
komputerowych, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, badania
dotyczące środków farmaceutycznych, doradztwo w zakresie komputerowych programów baz danych, doradztwo
związane z badaniami farmaceutycznymi i opracowywaniem produktów farmaceutycznych, usługi w zakresie technologii informacyjnej na użytek przemysłu farmaceutycznego i ochrony zdrowia, 44 sporządzanie receptur w aptekach,
usługi doradcze dotyczące farmaceutyków, sporządzanie
leków recepturowych przez farmaceutów, usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych, usługi
doradcze i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi, usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi.
500895
(220) 2019 06 07
PAYWORKS TECHNOLOGIES POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pyrcode IT Conference

(210)
(731)

(531) 26.03.02, 26.03.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie konferencji, prowadzenie
konferencji biznesowych, organizacja konferencji edukacyjnych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i obsługa
konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie seminariów i konferencji, usługi w zakresie konferencji, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie
konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie konferencji
dotyczących edukacji, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie konferencji
związanych z reklamą, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych,
planowanie konferencji w celach edukacyjnych, przygoto-
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wywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie konferencji związanych z biznesem, usługi edukacyjne dotyczące technologii informacyjnej, usługi dotyczące
edukacji technologicznej, usługi szkoleniowe dotyczące stosowania technologii informatycznej, nauczanie i szkolenia
w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej,
zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie zarządzania
technologią informacyjną, organizowanie wykładów, organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, organizowanie
i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, planowanie wykładów w celach edukacyjnych, wykłady na temat umiejętności marketingowych, doradztwo w zakresie
szkoleń biznesowych, doradztwo w zakresie szkoleń, kursy
szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, organizacja szkoleń, organizacja sympozjów dotyczących szkoleń,
organizacja sympozjów dotyczących edukacji, organizacja
i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja
i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach szkoleniowych,
organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, organizacja
zajęć, organizacja warsztatów i seminariów, organizowanie
seminariów, organizowanie programów szkoleniowych, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów instruktażowych,
organizowanie kongresów edukacyjnych, organizowanie
imprez edukacyjnych, planowanie seminariów w celach
edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, organizowanie zajęć dydaktycznych, organizowanie
wystaw edukacyjnych, organizowanie wystaw do celów
edukacyjnych, organizowanie wykładów edukacyjnych,
organizowanie warsztatów, organizowanie szkoleń biznesowych, organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, prowadzenie kursów
edukacyjnych z zakresu biznesu, prowadzenie kursów, prowadzenie imprez edukacyjnych, produkcja i wypożyczanie
materiałów edukacyjnych i instruktażowych, prowadzenie
warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, prowadzenie warsztatów [szkolenia], prowadzenie seminariów szkoleniowych, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów,
prowadzenie kursów instruktażowych, prowadzenie kursów
edukacyjnych, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach edukacyjnych, przekazywanie know-how [szkolenia], prowadzenie zajęć, prowadzenie
wystaw w celach edukacyjnych, szkolenia biznesowe, seminaria edukacyjne, seminaria, rozpowszechnianie materiałów
edukacyjnych, szkolenia edukacyjne, szkolenia w zakresie
umiejętności biznesowych, szkolenia w zakresie technik
komputerowych, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenie i instruktaż, szkolenie biznesowe prowadzone za pomocą gry,
udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], usługi
doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, usługi edukacyjne dla
dorosłych dotyczące własności intelektualnej, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne w zakresie szkoleń
biznesowych, usługi nauczania związane z pomocą bizne-
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sową, usługi mentoringu biznesowego, usługi konsultacyjne
w zakresie edukacji biznesowej, usługi instruktażowe i szkoleniowe, usługi szkoleniowe dla biznesu, warsztaty w celach
edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, usługi
w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, zapewnianie
kursów szkoleniowych on-line, zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego, zapewnianie
kursów edukacyjnych.
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(540) Sękacz Kociewski Z PELPLINA Piekarnia-Ciastkarnia
Meler www.melerpelplin.pl

500904
(220) 2019 06 07
KĘDZIA SYLWIA, PIETRYSZYN MATEUSZ WITA MEDICA
SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WITA MEDICA MEDYCYNA REGENERACYJNA

(210)
(731)

(531)
(531) 27.05.01, 05.03.06
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, środki odkażające, preparaty do celów medycznych, suplementy diety, enzymy do celów medycznych, leki,
środki pielęgnacyjne do ciała i włosów o działaniu leczniczym, witaminy i preparaty witaminowe, 44 usługi medyczne, usługi w zakresie higieny i urody, aromaterapia, fizykoterapia, fizjoterapia, salony fryzjerskie, usługi klinik medycznych, usługi farmaceutów w zakresie sporządzania leków
recepturowych, manicure, masaż, opieka pielęgniarska, opieka zdrowotna, ośrodki zdrowia, salony piękności, chirurgia
plastyczna, pomoc medyczna, porady psychologiczne, sanatoria, solaria, szpitale, usługi terapeutyczne, usługi kuracji
uzdrowiskowych, usługi wizażystów, wypożyczanie sprzętu
medycznego, usługi medycyny estetycznej, usługi kosmetologów, usługi odnowy biologicznej, doradztwo w zakresie
pielęgnacji urody oraz stosowania kosmetyków, usługi klinik
zdrowia, usługi doradztwa dietetycznego, usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi diagnostyki medycznej, usługi
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi medyczne
w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi informacji medycznej
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska spa.
(210)
(731)
(540)
(540)

500909
(220) 2019 06 08
ZAJĄC DAMIAN PYROSILESIA, Chełm
(znak słowno-graficzny)
PYROFest

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 41 organizacja widowisk pirotechnicznych, organizacja widowisk z użyciem promieni laserowych, organizacja widowisk światło i dźwięk, pokazy sztucznych ogni,
organizacja imprez masowych.
(210) 500974
(220) 2019 06 11
(731) MELER LESZEK MELER, Pelplin
(540) (znak słowno-graficzny)

29.01.15, 27.05.01, 24.01.13, 07.01.03, 08.01.01, 24.11.13,
09.01.10, 15.07.07, 26.13.01, 25.01.13
(510), (511) 30 wyroby piekarniczo-cukiernicze.
(210)
(731)
(540)
(540)

501009
(220) 2019 06 11
OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
#bardziejOK

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.25
(510), (511) 9 karty kodowane, karty z mikroprocesorem,
karty z chipem, karty identyfikujące, karty elektroniczne,
karty magnetyczne, karty zakodowane magnetycznie, magnetyczne karty identyfikujące, dyski do rejestracji dźwięku,
dyski magnetyczne, dyski kompaktowe, kodery magnetyczne, mikroprocesory, urządzenia do przetwarzania danych,
magnetyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki informacji, czytniki kodów, w tym kodów kreskowych, czytniki
[sprzęt do przetwarzania danych], czytniki kart kodowanych
magnetycznie, 35 reklama, badania rynku, usługi w zakresie
programów lojalnościowych i motywacyjnych, prowadzenie
programów lojalnościowych i motywacyjnych, obsługa programów lojalnościowych, usługi administracyjne w zakresie
kart lojalnościowych, badania marketingowe, badania opinii
publicznej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizowanie targów w celach reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie w działalności handlowej,
udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej,
prace biurowe, 41 usługi w zakresie wypoczynku inne niż zakwaterowanie i wyżywienie, usługi w zakresie poprawiania
kondycji i zdrowia, usługi w zakresie kultury fizycznej, usługi
klubowe, usługi w zakresie rekreacji, usługi w zakresie sportu,
organizowanie wypoczynku w zakresie innym niż zakwaterowanie i wyżywienie, organizowanie i obsługa konkursów, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie rekreacji,
organizowanie rozrywki, organizowanie zajęć sportowych,
organizowanie zajęć w celu poprawiania kondycji i zdrowia,
informacja o rozrywce, informacja o poprawianiu kondycji
i zdrowia, informacja o rekreacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o zajęciach sportowych, informacja
o wypoczynku, informacja o biletach na imprezy kulturalne,
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rozrywkowe i sportowe, prowadzenie zajęć dotyczących redukcji wagi, szkolenia w zakresie żywienia [nie medyczne],
treningi zdrowotne i treningi fitness, doradztwo w zakresie
treningu fizycznego, 44 usługi w zakresie planowania programów redukcji wagi, doradztwo żywieniowe, udzielanie
informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, planowanie i nadzorowanie diety, badanie sprawności
fizycznej.
501056
(220) 2019 06 12
USP ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Centrum Stworzone dla Zdrowia
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.01
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak
aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły
ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała,
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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, 35 usługi marketingowe, reklama, reklama
zewnętrzna, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, badania opinii publicznej,
rynkowe badania opinii publicznej, informacja handlowa
[działalność gospodarcza], organizowanie targów i wystaw,
usługi importowo-eksportowe, publikowanie materiałów
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych włączając czasopisma, periodyki, katalogi, kalendarze, broszury,
foldery, plakaty, ulotki, druki i formularze, wszystkie dla celów promocyjnych i reklamowych, grupowanie i prezentacja
towarów wymienionych w przedmiotowym wykazie w celu
umożliwienia klientom ich zakupu w punktach sprzedaży
hurtowej i detalicznej, także za pośrednictwem mediów
telekomunikacyjnych i elektronicznych, żadna z wyżej wymienionych usług nie jest związana z usługami działalności
szpitali prywatnych, co oznacza wyłączenie prowadzenia
szpitali prywatnych, 39 pakowanie, fasowanie i dystrybucja
towarów, takich jak: kosmetyków, preparatów farmaceutycznych i wyrobów medycznych, mineralnych, witaminowych
i ziołowych suplementów diety, preparatów witaminowych
i mineralnych, substancji dietetycznych do celów leczniczych, żadna z wyżej wymienionych usług nie jest związana
z usługami działalności szpitali prywatnych, co oznacza wyłączenie prowadzenia szpitali prywatnych, 40 usługi kompletowania towarów na zamówienie, powielanie nagrań audio
i video, drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz logo
na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, 41 publikacje elektroniczne, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, włączając czasopisma, periodyki, katalogi, kalendarze, broszury, foldery, plakaty, ulotki, druki
i formularze, wszystkie dla celów innych niż reklamowe, edukacja i szkolenia w zakresie ochrony zdrowia, leków i produktów medycznych oraz ich stosowania, edukacja i szkolenia
dla lekarzy i farmaceutów z zakresu zagadnień biznesowych
i marketingowych, organizowanie konkursów i imprez edukacyjnych, żadna z wyżej wymienionych usług nie jest związana z usługami działalności szpitali prywatnych, co oznacza
wyłączenie prowadzenia szpitali prywatnych, 42 prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie preparatów
farmaceutycznych i produktów medycznych, wdrażanie
nowych technologii w wytwarzaniu leków, żadna z wyżej
wymienionych usług nie jest związana z usługami działalności szpitali prywatnych, co oznacza wyłączenie prowadzenia
szpitali prywatnych, 44 porady w zakresie leków i wyrobów
medycznych, porady w zakresie farmakologii, udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, żadna
z wyżej wymienionych usług nie jest związana z usługami
działalności szpitali prywatnych, co oznacza wyłączenie prowadzenia szpitali prywatnych.
501057
(220) 2019 06 12
USP ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) USP Zdrowie

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.03
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak
aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły
ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała,
okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów
medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn,
meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, 35 usługi marketingowe, reklama, reklama
zewnętrzna, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, badania opinii publicznej,
rynkowe badania opinii publicznej, informacja handlowa
[działalność gospodarcza], organizowanie targów i wystaw,
usługi importowo-eksportowe, publikowanie materiałów
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych włączając czasopisma, periodyki, katalogi, kalendarze, broszury,
foldery, plakaty, ulotki, druki i formularze, wszystkie dla celów promocyjnych i reklamowych, grupowanie i prezentacja
towarów wymienionych w przedmiotowym wykazie w celu
umożliwienia klientom ich zakupu w punktach sprzedaży
hurtowej i detalicznej, także za pośrednictwem mediów
telekomunikacyjnych i elektronicznych, żadna z wyżej wymienionych usług nie jest związana z usługami działalności
szpitali prywatnych, co oznacza wyłączenie prowadzenia
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szpitali prywatnych, 39 pakowanie, fasowanie i dystrybucja
towarów, takich jak: kosmetyków, preparatów farmaceutycznych i wyrobów medycznych, mineralnych, witaminowych
i ziołowych suplementów diety, preparatów witaminowych
i mineralnych, substancji dietetycznych do celów leczniczych, żadna z wyżej wymienionych usług nie jest związana
z usługami działalności szpitali prywatnych, co oznacza wyłączenie prowadzenia szpitali prywatnych, 40 usługi kompletowania towarów na zamówienie, powielanie nagrań audio
i video, drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz logo
na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, 41 publikacje elektroniczne, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, włączając czasopisma, periodyki, katalogi, kalendarze, broszury, foldery, plakaty, ulotki, druki
i formularze, wszystkie dla celów innych niż reklamowe, edukacja i szkolenia w zakresie ochrony zdrowia, leków i produktów medycznych oraz ich stosowania, edukacja i szkolenia
dla lekarzy i farmaceutów z zakresu zagadnień biznesowych
i marketingowych, organizowanie konkursów i imprez edukacyjnych, żadna z wyżej wymienionych usług nie jest związana z usługami działalności szpitali prywatnych, co oznacza
wyłączenie prowadzenia szpitali prywatnych, 42 prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie preparatów
farmaceutycznych i produktów medycznych, wdrażanie
nowych technologii w wytwarzaniu leków, żadna z wyżej
wymienionych usług nie jest związana z usługami działalności szpitali prywatnych, co oznacza wyłączenie prowadzenia
szpitali prywatnych, 44 porady w zakresie leków i wyrobów
medycznych, porady w zakresie farmakologii, udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, żadna
z wyżej wymienionych usług nie jest związana z usługami
działalności szpitali prywatnych, co oznacza wyłączenie prowadzenia szpitali prywatnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

501058
(220) 2019 06 12
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
na Sto % z Tobą

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.01, 26.03.18, 24.17.05, 24.17.07
(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
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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.
501067
(220) 2019 06 12
USP ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) USP Zdrowie

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.03
(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,
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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, 35 usługi marketingowe, reklama, reklama
zewnętrzna, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, badania opinii publicznej,
rynkowe badania opinii publicznej, informacja handlowa
[działalność gospodarcza], organizowanie targów i wystaw,
usługi importowo-eksportowe, publikowanie materiałów
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych włączając czasopisma, periodyki, katalogi, kalendarze, broszury,
foldery, plakaty, ulotki, druki i formularze, wszystkie dla celów promocyjnych i reklamowych, grupowanie i prezentacja
towarów wymienionych w przedmiotowym wykazie w celu
umożliwienia klientom ich zakupu w punktach sprzedaży
hurtowej i detalicznej, także za pośrednictwem mediów
telekomunikacyjnych i elektronicznych, żadna z wyżej wymienionych usług nie jest związana z usługami działalności
szpitali prywatnych, co oznacza wyłączenie prowadzenia
szpitali prywatnych, 39 pakowanie, fasowanie i dystrybucja
towarów, takich jak: kosmetyków, preparatów farmaceutycznych i wyrobów medycznych, mineralnych, witaminowych
i ziołowych suplementów diety, preparatów witaminowych
i mineralnych, substancji dietetycznych do celów leczniczych, żadna z wyżej wymienionych usług nie jest związana
z usługami działalności szpitali prywatnych, co oznacza wyłączenie prowadzenia szpitali prywatnych, 40 usługi kompletowania towarów na zamówienie, powielanie nagrań audio
i video, drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz logo
na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, 41 publikacje elektroniczne, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, włączając czasopisma, periodyki, katalogi, kalendarze, broszury, foldery, plakaty, ulotki, druki
i formularze, wszystkie dla celów innych niż reklamowe, edukacja i szkolenia w zakresie ochrony zdrowia, leków i produktów medycznych oraz ich stosowania, edukacja i szkolenia
dla lekarzy i farmaceutów z zakresu zagadnień biznesowych
i marketingowych, organizowanie konkursów i imprez edukacyjnych, żadna z wyżej wymienionych usług nie jest zwią-
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zana z usługami działalności szpitali prywatnych, co oznacza
wyłączenie prowadzenia szpitali prywatnych, 42 prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie preparatów
farmaceutycznych i produktów medycznych, wdrażanie
nowych technologii w wytwarzaniu leków, żadna z wyżej
wymienionych usług nie jest związana z usługami działalności szpitali prywatnych, co oznacza wyłączenie prowadzenia
szpitali prywatnych, 44 porady w zakresie leków i wyrobów
medycznych, porady w zakresie farmakologii, udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, żadna
z wyżej wymienionych usług nie jest związana z usługami
działalności szpitali prywatnych, co oznacza wyłączenie prowadzenia szpitali prywatnych.
501094
(220) 2019 06 13
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.21
(510), (511) 36 administracja w zakresie ubezpieczeń, administrowanie działalnością ubezpieczeniową, administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje pobierania czynszów, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości,
doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, doradztwo
w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, finansowe usługi doradcze i dotyczące
zarządzania, informacje finansowe dla inwestorów, informacje finansowe dostarczane za pośrednictwem komputerowych baz danych, informacje finansowe i wyceny, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, obsługa płatności,
ocena i wycena nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych, pobieranie czynszów, pobieranie płatności, pośrednictwo inwestycyjne, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń
innych niż na życie, sponsorowanie imprez kulturalnych,
skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące inwestycji, timesharing nieruchomości, ubezpieczenia
od odpowiedzialności zawodowej, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], informacje w sprawach ubezpieczeń,
doradztwo w sprawach ubezpieczeń, ubezpieczenia, ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących wyceny
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kwestii
nieruchomości za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, umowy ubezpieczeniowe dotyczące usług, usługi administracyjne w zakresie inwestycji, usługi badawcze dotyczące nabywania
nieruchomości, usługi badawcze dotyczące inwestycji, usługi
doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami
domu, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi w zakresie organizowania ubezpieczenia, usługi
w zakresie organizowania kredytów, usługi w zakresie wyszu-
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kiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi wykazów
nieruchomości związanych z wynajmem domów i mieszkań,
usługi zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania
majątkiem, wynajem nieruchomości i majątku, zarządzanie
portfelem nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami,
zarządzanie powiernicze nieruchomościami, 41 akredytacja
kompetencji zawodowych, doradztwo w zakresie szkolenia
zawodowego, edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych, edukacja, edukacja on-line
z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu
czy ekstranetów, edukacja zawodowa, elektroniczna publikacja tekstów i druków innych niż reklamowe, w Internecie, kursy szkoleniowe, nauczanie i szkolenia, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja szkoleń, organizacja seminariów, organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja webinariów,
organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych,
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i przeprowadzanie targów
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie imprez rozrywkowych
i kulturalnych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych
na profesjonalnych seminariach, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na wykładach zawodowych, produkcja nagrań audio i video oraz
usługi fotograficzne, projekcja filmów do celów technicznych, prowadzenie kursów, przekazywanie know-how [szkolenia], przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, publikacja broszur, publikacja czasopism, przyznawanie świadectw
edukacyjnych, przygotowywanie tekstów do publikacji,
przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, publikacja
gazet elektronicznych on-line, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja materiałów dostępnych
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, publikacja treści
redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, publikowanie, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie, skomputeryzowane szkolenia, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, szkolenia
w dziedzinie oprogramowania, szkolenia w zakresie obsługi
programów do przetwarzania danych, szkolenia w zakresie
obsługi systemów oprogramowania, szkolenia w zakresie
projektowania systemów oprogramowania, szkolenia w zakresie projektowania programów komputerowych, szkolenia
w zakresie przetwarzania danych, szkolenia w zakresie projektowania, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line,
udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania,
udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji on-line, udzielanie informacji edukacyjnych on-line
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi publikacji, usługi szkoleniowe w zakresie użytkowania oprogramowania komputerowego, usługi szkoleniowe
wspomagane komputerowo, usługi szkoleniowe związane
z przetwarzaniem danych, usługi w zakresie szkoleń i przygotowania zawodowego, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe,
usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, wydawanie prospektów, wydawanie katalogów,
wydawanie biuletynów, warsztaty w celach szkoleniowych,
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warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach kulturalnych, wyznaczanie standardów edukacyjnych, wyznaczanie standardów szkoleń, zapewnianie kursów dokształcających i doszkalających, zapewnianie seminariów szkoleniowych on-line, 42 aktualizacja i konserwacja oprogramowania
i programów komputerowych, analiza zachowania konstrukcji budynków, analizy systemów komputerowych, architektura, audyt energetyczny, audyt jakości, badania dotyczące
planowania urbanistycznego, badania dotyczące programów komputerowych, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, badania w dziedzinie budownictwa, badania projektowe związane z oprogramowaniem,
doradztwo w dziedzinie integracji systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo w zakresie komputerowych programów baz danych,
doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, edycja programów komputerowych, elektroniczne przechowywanie plików i dokumenty, hosting infrastruktury sieciowej on-line na rzecz osób trzecich do celów
wymiany treści on-line, hosting komputerowych baz danych,
hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, instalacja, aktualizacja
i utrzymanie oprogramowania komputerowego, hosting treści cyfrowych, hosting skomputeryzowanych danych, plików,
aplikacji i informacji, integracja systemów i sieci komputerowych, integracja oprogramowania komputerowego, instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania do baz danych, interaktywne usługi hostingowe umożliwiające użytkownikom publikowanie i dzielenie się swoimi treściami i obrazami w trybie on-line, konfiguracja systemów i sieci komputerowych,
konwersja danych elektronicznych, kontrola jakości w zakresie oprogramowania komputerowego, monitoring systemów sieciowych, modyfikowanie programów komputerowych, ocena jakości, ocena i badanie nieruchomości pod kątem obecności materiałów niebezpiecznych, opracowywanie i testowanie oprogramowania, opracowywanie baz danych, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów
oprogramowania komputerowego i baz danych, oględziny
nieruchomości, opracowywanie programów do danych,
opracowywanie projektów technicznych, pomoc w zakresie
technologii informacyjnej, porady techniczne związane
z komputerami, powielanie oprogramowania komputerowego, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, prace badawczo-rozwojowe w zakresie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, profesjonalne doradztwo w zakresie architektury, profesjonalne doradztwo
w zakresie wydajności energetycznej w budynkach, programowanie oprogramowania do importowania danych i zarządzania nimi, programowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, programowanie komputerowe dla osób
trzecich, projektowanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie baz danych, projektowanie graficzne, projektowanie i opracowywanie architektury oprogramowania komputerowego, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania
i przechowywania danych, projektowanie, konserwacja,
opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów przetwarzania danych, projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych,
przechowywanie danych elektronicznych, przechowywanie
danych on-line, przygotowywanie raportów technicznych,
rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kom-
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puterowego, świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramowania komputerowego, testowanie, analiza i ocena usług osób trzecich do celów certyfikacji, testowanie oprogramowania komputerowego, testowanie systemów elektronicznego przetwarzania
danych, tworzenie platform komputerowych, tworzenie,
konserwacja oraz modernizowanie oprogramowania komputerowego, udostępnianie oprogramowania w globalnej
sieci komputerowej, usługi architektoniczne i planowania
urbanistycznego, usługi projektowe związane z nieruchomościami, wypożyczanie oprogramowania do zarządzania
bazami danych, wypożyczanie oprogramowania do przetwarzania danych, zarządzanie zasobami cyfrowymi, zdalne
administrowanie serwerem, 45 doradztwo dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, doradztwo dotyczące
udzielania licencji na znak towarowy, doradztwo związane
z licencjonowaniem oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji prawnych, egzekwowanie praw do własności intelektualnej, egzekwowanie praw do znaków towarowych, eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa
autorskiego poprzez licencjonowanie [usługi prawne], licencjonowanie baz danych [usługi prawne], licencjonowanie
oprogramowania komputerowego, licencjonowanie praw
własności przemysłowej, licencjonowanie własności intelektualnej, mediacje, organizowanie świadczenia usług prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów, pośrednictwo
w procedurach prawnych, prawne administrowanie licencjami, sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia
zgodności z prawami i regulacjami, udzielanie informacji
związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie licencji osobom trzecim na korzystanie z praw własności przemysłowej
i praw autorskich, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania
sporów, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi informacyjne w zakresie
praw konsumenta, usługi lobbystyczne, inne niż w celach
handlowych, usługi organów nadających uprawnienia, usługi w zakresie wydawania licencji.
501106
(220) 2019 06 13
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MLS
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.02, 26.11.01
(510), (511) 36 administracja w zakresie ubezpieczeń, administrowanie działalnością ubezpieczeniową, administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje
pobierania czynszów, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, doradztwo
w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, finansowe usługi doradcze i dotyczące
zarządzania, informacje finansowe dla inwestorów, informacje finansowe dostarczane za pośrednictwem komputerowych baz danych, informacje finansowe i wyceny, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, obsługa płatności,
ocena i wycena nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych, pobieranie czynszów, pobieranie płat-
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ności, pośrednictwo inwestycyjne, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń
innych niż na życie, sponsorowanie imprez kulturalnych,
skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące inwestycji, timesharing nieruchomości, ubezpieczenia
od odpowiedzialności zawodowej, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], informacje w sprawach ubezpieczeń, doradztwo w sprawach ubezpieczeń, ubezpieczenia,
ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, ubezpieczenie
wyposażenia nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących
wyceny nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących
kwestii nieruchomości za pośrednictwem internetu, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, umowy
ubezpieczeniowe dotyczące usług, usługi administracyjne
w zakresie inwestycji, usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usługi badawcze dotyczące inwestycji,
usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami domu, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące
nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi w zakresie organizowania ubezpieczenia,
usługi w zakresie organizowania kredytów, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi
wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów
i mieszkań, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi
zarządzania majątkiem, wynajem nieruchomości i majątku,
zarządzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie powiernicze nieruchomościami,
42 aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów
komputerowych, analiza zachowania konstrukcji budynków, analizy systemów komputerowych, architektura, audyt
energetyczny, audyt jakości, badania dotyczące planowania
urbanistycznego, badania dotyczące programów komputerowych, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, badania w dziedzinie budownictwa, badania projektowe związane z oprogramowaniem, doradztwo
w dziedzinie integracji systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo w zakresie
komputerowych programów baz danych, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, edycja
programów komputerowych, elektroniczne przechowywanie plików i dokumenty, hosting infrastruktury sieciowej
online na rzecz osób trzecich do celów wymiany treści online, hosting komputerowych baz danych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, hosting treści cyfrowych,
hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, integracja systemów i sieci komputerowych, integracja oprogramowania komputerowego, instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego,
instalacja oprogramowania do baz danych, interaktywne
usługi hostingowe umożliwiające użytkownikom publikowanie i dzielenie się swoimi treściami i obrazami w trybie
online, konfiguracja systemów i sieci komputerowych, konwersja danych elektronicznych, kontrola jakości w zakresie
oprogramowania komputerowego, monitoring systemów
sieciowych, modyfikowanie programów komputerowych,
ocena jakości, ocena i badanie nieruchomości pod kątem
obecności materiałów niebezpiecznych, opracowywanie
i testowanie oprogramowania, opracowywanie baz danych, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów
oprogramowania komputerowego i baz danych, oględziny
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nieruchomości, opracowywanie programów do danych,
opracowywanie projektów technicznych, pomoc w zakresie technologii informacyjnej, porady techniczne związane
z komputerami, powielanie oprogramowania komputerowego, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, prace
badawczo-rozwojowe w zakresie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, profesjonalne
doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, profesjonalne
doradztwo w zakresie architektury, profesjonalne doradztwo w zakresie wydajności energetycznej w budynkach,
programowanie oprogramowania do importowania danych
i zarządzania nimi, programowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, programowanie komputerowe
dla osób trzecich, projektowanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie baz
danych, projektowanie graficzne, projektowanie i opracowywanie architektury oprogramowania komputerowego,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania,
wyświetlania i przechowywania danych, projektowanie,
konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów przetwarzania danych, projektowanie, tworzenie i programowanie
stron internetowych, przechowywanie danych elektronicznych, przechowywanie danych online, przygotowywanie
raportów technicznych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, świadczenie usług
informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie
oprogramowania komputerowego, testowanie, analiza
i ocena usług osób trzecich do celów certyfikacji, testowanie
oprogramowania komputerowego, testowanie systemów
elektronicznego przetwarzania danych, tworzenie platform
komputerowych, tworzenie, konserwacja oraz modernizowanie oprogramowania komputerowego, udostępnianie
oprogramowania w globalnej sieci komputerowej, usługi
architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi projektowe związane z nieruchomościami, wypożyczanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, wypożyczanie
oprogramowania do przetwarzania danych, zarządzanie
zasobami cyfrowymi, zdalne administrowanie serwerem,
45 doradztwo dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, doradztwo dotyczące udzielania licencji na znak
towarowy, doradztwo związane z licencjonowaniem oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji
prawnych, egzekwowanie praw do własności intelektualnej,
egzekwowanie praw do znaków towarowych, eksploatacja
praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez
licencjonowanie (usługi prawne), licencjonowanie baz danych (usługi prawne], licencjonowanie oprogramowania
komputerowego, licencjonowanie praw własności przemysłowej, licencjonowanie własności intelektualnej, mediacje,
organizowanie świadczenia usług prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów, pośrednictwo w procedurach
prawnych, prawne administrowanie licencjami, sprawdzanie
standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie licencji osobom trzecim na korzystanie z praw własności przemysłowej i praw autorskich,
usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi informacyjne w zakresie praw konsumenta, usługi lobbystyczne, inne niż w celach handlowych,
usługi organów nadających uprawnienia, usługi w zakresie
wydawania licencji.
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(210) 501157
(220) 2015 10 22
(731) NCH CORPORATION, Irving, US
(540) (znak słowny)
(540) AQUA-SOL
(510), (511) 1 preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, środki odtłuszczające
rozpuszczalne w wodzie, substancje chemiczne używane
w przemyśle naftowym, paliwowym i smarów, substancje
dodatkowe do detergentów, dodatki do grzejników, produkty chemiczne do oczyszczania ścieków, składniki chemiczne
do uzdatniania wody, substancje chemiczne do uzdatniania
wody do chłodzenia, środki chemiczne do badania wody,
odwapniacz, preparaty do galwanizacji, naklejki, preparaty
do usuwania smoły i asfaltu: opóźniacze, preparaty zapobiegające zamarzaniu i chłodzące, przemysłowe i zakładowe
środki chemiczne, mydła i detergenty do procesów przemysłowych, rozpuszczalniki, środki adhezyjne, środki wypierające wilgoć, środki przeciwpieniące i preparaty zapobiegające
pienieniu się, surfaktanty (środki powierzchniowo - czynne),
chłodziwa, dodatki do paliw i dodatki chemiczne, szczeliwa, utwardzacze do podłóg, oleje przekładniowe, z wyjątkiem pasty lutowniczej i topnika do lutowania i zgrzewania,
wszystkie wyżej wymienione będące mieszankami na bazie wody lub rozpuszczalnymi w wodzie, przeznaczonymi
do czyszczenia lub odtłuszczania, do użytku w związku
z myjkami przemysłowymi i komercyjnymi do części, myjkami ultradźwiękowymi, systemami recyrkulacji wody. ścianami i powierzchniami przemysłowymi / komercyjnymi,
maszynami do czyszczenia podłóg, powierzchniami szklanymi i środowiskami związanymi z żywnością, żadne z wyżej wymienionych nieprzeznaczone do użytku z silnikami
samochodowymi ani pojazdami samochodowymi oraz
żadne z wyżej wymienionych nieprzeznaczone do czyszczenia ani konserwacji zewnętrznych części pojazdów,
w tym samochodów i samochodów ciężarowych, 3 środki
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mieszanki czyszczące i odtłuszczające do celów przemysłowych
i gospodarstwa domowego, środki do czyszczenia i odtłuszczania i środki do dekarbonizacji w postaci ciekłej, aerozolu
i granulek, detergenty do użytku na podłogach betonowych lub asfaltowych, detergenty do usuwania tłuszczu
i oleju z przedmiotów wykonanych z twardych materiałów
lub podłoży, preparaty do zdzierania lub usuwania lakieru,
mieszanki do czyszczenia do kotłów i systemów ogrzewania, środki w postaci cieczy do czyszczenia części metalowych, środki do czyszczenia rąk, rozpuszczalniki chemiczne
do użytku w czyszczeniu sprzętu elektrycznego, przyrządów, silników, środki do czyszczenia i konserwacji układów
paliwowych i komór spalania, środki do czyszczenia gaźników i zasysaczy, smary, dodatki do paliw, dodatki do oleju,
środki odtłuszczające i środki czyszczące, środki antypoślizgowe do podłóg, środki odtłuszczające, środki do polerowania podłóg, ścian, szkła i blatów szafkowych, wszystkie
wyżej wymienione będące mieszankami na bazie wody lub
rozpuszczalnymi w wodzie, przeznaczonymi do czyszczenia
lub odtłuszczania, do użytku w związku z myjkami przemysłowymi i komercyjnymi do części, myjkami ultradźwiękowymi, systemami recyrkulacji wody, ścianami i powierzchniami
przemysłowymi / komercyjnymi, maszynami do czyszczenia
podłóg, powierzchniami szklanymi i środowiskami związanymi z żywnością, żadne z wyżej wymienionych nieprzeznaczone do użytku z silnikami samochodowymi ani pojazdami samochodowymi oraz żadne z wyżej wymienionych
nieprzeznaczone do czyszczenia ani konserwacji zewnętrznych części pojazdów, w tym samochodów i samochodów
ciężarowych, 4 oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, paliwo,
smary przemysłowe, smary do sprzętów domowych, dodat-
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ki do olejów do smarowania, produkty chemiczne w postaci
ciekłej lub aerozoli do usuwania i luzowania nakrętek i śrub
i innych części zablokowanych przez rdzę lub węgiel, smar
do przekładni do maszyn przemysłowych, smary do pomp
wodnych i inhibitory rdzy, oleje penetrujące, smary kauczukowe, oleje do smarowania do użytku domowego, ropa
naftowa surowa lub rafinowana, dodatki do środków smarowych, wszystkie wyżej wymienione będące mieszankami
na bazie wody lub rozpuszczalnymi w wodzie, przeznaczonymi do czyszczenia lub odtłuszczania, do użytku w związku z myjkami przemysłowymi i komercyjnymi do części,
myjkami ultradźwiękowymi, systemami recyrkulacji wody,
ścianami i powierzchniami przemysłowymi / komercyjnymi,
maszynami do czyszczenia podłóg, powierzchniami szklanymi i środowiskami związanymi z żywnością, żadne z wyżej
wymienionych nieprzeznaczone do użytku z silnikami samochodowymi ani pojazdami samochodowymi oraz żadne
z wyżej wymienionych nieprzeznaczone do czyszczenia ani
konserwacji zewnętrznych części pojazdów, w tym samochodów i samochodów ciężarowych.
501159
(220) 2019 06 14
DEK OPTICA SPÓŁKA JAWNA DANILUK, DOLECZEK,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LITE BY DEK
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 9 oprawki do okularów, okulary, okulary lecznicze, okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary.
501160
(220) 2019 06 14
DEK OPTICA SPÓŁKA JAWNA DANILUK, DOLECZEK,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dekoptica

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 oprawki do okularów, okulary, okulary lecznicze, okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary.
501194
(220) 2019 06 14
FPUH MOKATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustroń
(540) (znak słowny)
(540) Mokate - inspirujemy smakiem
(510), (511) 30 kawa i ekstrakty kawy, kawa mrożona, napoje
na bazie kawy, napoje kawowe z mlekiem, substytuty kawy,
kawa cappuccino, herbata, napoje na bazie herbaty, napary
inne niż do celów leczniczych, herbata mrożona, schłodzona herbata, herbaty owocowe, ziołowe mieszanki do przy(210)
(731)
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gotowania herbaty, czekolada w płynie, musy czekoladowe,
napoje na bazie czekolady, napoje czekoladowe z mlekiem,
kakao, napoje na bazie kakao, napoje kakaowe z mlekiem,
ciastka, ptifurki, muesli, słodycze.
501195
(220) 2019 06 14
REDDEERGAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) REDDEERGAMES
(510), (511) 6 statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, dekoracje ścienne 3d wykonane z metali nieszlachetnych, dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, figurki ozdobne
z metali nieszlachetnych, figurki z metali nieszlachetnych,
ozdobne figurki do zabawy z metali nieszlachetnych, ozdobne figurki do zabawy z brązu, rzeźby z metalu, statuetki wykonane z brązu, statuetki wykonane ze stopów metali nieszlachetnych, statuetki z metali nieszlachetnych, trofea z metali nieszlachetnych, zawieszki do kluczy z metali nieszlachetnych, zamki inne niż elektryczne metalowe, zamki do pojazdów metalowe, etykiety metalowe, flagi metalowe, metalowe drobne wyroby, kasetki na pieniądze [metalowe lub niemetalowe], banery reklamowe metalowe [konstrukcje], cyfry
i litery [z metali nieszlachetnych] z wyjątkiem czcionek, metalowe bransoletki identyfikacyjne, metalowe szyldy reklamowe, metalowe tabliczki identyfikacyjne, nieświecące znaki
metalowe, znaki reklamowe z metalu [niemechaniczne, nieświecące], tabliczki identyfikacyjne z metali nieszlachetnych,
tablice reklamowe [metalowe banery], 9 publikacje w formie
elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, publikacje elektroniczne do pobrania, związane z grami, elektroniczne bazy
danych, interaktywne bazy danych, programy na smartfony,
programy komputerowe do gier, programy do gier elektronicznych, programy do gier wideo, interaktywne multimedialne programy komputerowe, programy komputerowe
do gier wideo i gier komputerowych, dyski gier komputerowych, interaktywne programy gier komputerowych, nagrane programy gier komputerowych, nagrane płyty kompaktowe zawierające gry, oprogramowane gier komputerowych
do pobrania za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, oprogramowanie do aplikacji komputerowych do gier,
oprogramowanie gier, oprogramowanie do interaktywnej
rozrywki, oprogramowanie gier wirtualnych, oprogramowanie komputerowe do zarządzania grami on-line, pobieralne
gry komputerowe, programy komputerowe do telewizji interaktywnej i do interaktywnych gier i/lub quizów, gry wideo
[gry komputerowe] w formie programów komputerowych
zapisanych na nośnikach danych, gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], platformy oprogramowania komputerowego, torby, futerały i pokrowce do przechowywania i przenoszenia telefonów, komputerów, słuchawek i aparatów fotograficznych, etui do telefonów komórkowych, komputerów przenośnych i tabletów, słuchawki [zakładane na głowę], magnesy dekoracyjne, pamięć usb [pendrive], paski i paski do urządzeń elektronicznych, jednostki
energii elektrycznej, podkładki pod myszy komputerowe,
okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary, filmy wideo, filmy
kinematograficzne, filmy do pobrania, 16 papier i karton, komiksy, gazety, rysunki graficzne, rysunki, odbitki artystyczne
graficzne, obrazy, fotografie, czasopisma ilustrowane, książki,
periodyki drukowane, biuletyny informacyjne, notatniki [notesy], i broszury, instrukcje do gier komputerowych, broszury
dotyczące gier, fanziny [czasopisma dla fanów], katalogi dotyczące oprogramowania komputerowego, biuletyny
w dziedzinie gier, odbitki artystyczne graficzne, obrazy, cza(210)
(731)
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sopisma branżowe, karty do kolekcjonowania, inne niż
do gier, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], naklejki [kalkomanie], magazyny w zakresie gier i grania, przewodniki
strategiczne do gier wideo, sprzęt do gier fabularnych w postaci podręczników, reprodukcje graficzne, karty z tworzyw
sztucznych z kieszeniami do przechowywania kart do kolekcjonowania, chorągiewki papierowe, papier listowy i koperty, kalendarze, zakładki do książek, okładki na notesy, kalendarze i karty, papier pakowy, papier do pakowania i materiały
do pakowania, pudła kartonowe, ozdoby na przyjęcia wykonane z papieru, pióra, gumki do ścierania, afisze, plakaty,
transparenty z papieru, figurki z papieru, torby papierowe,
albumy na naklejki, materiały samoprzylepne, karty, karty
pocztowe, karty do kolekcjonowania, karty na wymianę, emblematy papierowe, 18 parasole i parasolki, duże, lekkie torby
sportowe, etui na banknoty, chlebaki, etui na karty [portfele],
etui na klucze, etui, futerały na dokumenty, etui z imitacji skóry, kosmetyczki (bez wyposażenia), pojemniki na klucze
ze skóry i skóry wyprawionej, plecaki [małe], plecaki, plastikowe etykiety na bagaż, portmonetki wielofunkcyjne, portfele
na karty kredytowe, sznurkowe siatki na zakupy, torby na zakupy, torby, tekstylne torby na zakupy, tornistry szkolne, torebki-worki, torebki, portmonetki i portfele, walizki, uniwersalne torby gimnastyczne, zestawy podróżne, worki, sakiewki, worki marynarskie, woreczki na amulety (omamori-ire),
21 dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła,
figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, statuetki
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, szyldy szklane,
ozdobne kule szklane, wyroby szklane malowane, talerze pamiątkowe [okolicznościowe], skarbonki, butelki na napoje dla
podróżnych, bukłaki, butelki, termosy, kubki termiczne, kubki
podróżne, kubki wykonane z tworzyw sztucznych, kubki, kufle, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, ozdobne rzeźby wykonane z porcelany, ceramiki,
gliny, terakoty lub szkła, naczynia szklane do napojów,
świeczniki, stroiki na świece, wyroby artystyczne ze szkła, pucharki i wazony, 24 etykiety z materiału tekstylnego, ręczniki,
bielizna pościelowa i stołowa, kapy na łóżka, pledy podróżne,
narzuty, śpiwory, poszewki na kołdry, bielizna frotowa, tkaniny ścienne, chorągiewki z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, koce, 25 nakrycia głowy, odzież, obuwie,
oraz części i akcesoria do wymienionych towarów, zawarte
w tej klasie, koszulki z krótkim rękawem, bluzy sportowe, koszule, okrycia robocze [kombinezony], kamizelki, dżinsy, szorty, spodnie, bielizna osobista, odzież sportowa, skarpetki,
kurtki, garnitury, spódnice, szaliki, rękawice i rękawiczki z jednym palcem, kostiumy kąpielowe, piżamy, negliże, płaszcze
kąpielowe, kapelusze i czapki, 26 smycze [paski] do noszenia,
ozdobne zawieszki do telefonów komórkowych, zawieszki,
inne niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy,
agrafki, emblematy wyszywane, elastyczne wstążki, haftowane łaty do odzieży, guziki ozdobne [plakietki] do odzieży,
guziki ozdobne, guziki do odzieży, klipsy do rękawiczek z jednym palcem, klamry do pasków, łaty przyklejane na gorąco,
łaty do odzieży, kokardy papierowe [pasmanteria], kokardy,
rozety, opaski elastyczne do podtrzymywania rękawów, naramienniki, plakietki do noszenia, nie z metali szlachetnych,
ozdoby do ubrań, szpilki, wstążki z materiałów tekstylnych,
wstążki ozdobne, frotki do włosów, gumka do związywania
włosów, koraliki, inne niż do wyrobu biżuterii, szpilki do włosów, wsuwki do włosów, koronki, hafty, wstążki i sploty, haczyki i oczka, igły, ozdoby do obuwia nie z metali szlachetnych, 28 gry, przedmioty do zabawy, gry towarzyskie, gry
planszowe, gry elektroniczne, przenośne [podręczne] gry
elektroniczne, przenośne [podręczne] elektroniczne gry wideo, przenośne [podręczne] gry komputerowe, elektroniczne gry edukacyjne, elektroniczne gry planszowe, gry dostęp-
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ne na platformach elektronicznych, aparatura do gier dostosowana do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, automaty
do gier wideo, elektroniczne przenośne [podręczne] aparaty
do gier, elektroniczne urządzenia rozrywkowe zawierające
wyświetlacze ciekłokrystaliczne, folie ochronne przystosowane do ekranów gier przenośnych, futerały ochronne
do urządzeń do zdalnego sterowania konsolami do gier wideo, gamepady, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry przystosowane do użytku z odbiornikami
telewizyjnymi, interaktywne krzesła przystosowane do grania w gry wideo, klawiatury do grania, konsole do gier, kontrolery do gier komputerowych, kontrolery do konsoli gier,
kontrolery do urządzeń do gier wideo, maszyny do gier
z monitorami LCD, myszy do gier komputerowych, przenośne [podręczne] aparaty do gier elektronicznych, przenośne
[podręczne] elektroniczne gry wideo, przenośne konsole
do gier wideo, zasilana baterią gra komputerowa z ekranem
LCD, urządzenia do domowych gier wideo, urządzenia
do gier komputerowych, urządzenia do gier wideo podłączane do telewizorów, balony, czapeczki papierowe [akcesoria na przyjęcia], daszki do kasków do zabawy, elektroniczne
zabawki wielofunkcyjne, futerały na figurki akcji, figurki [modele w zmniejszonej skali], figurki zabawkowe do kolekcjonowania, gry elektroniczne inne niż te przystosowane
do użytku jedynie z odbiornikami telewizyjnymi, gry-łamigłówki logiczne, karty na wymianę [gry karciane], karty
do gry, lalki do zabawy, latawce, ludziki do zabawy, maski
na twarz będące zabawkami, łamigłówki, miniaturki do gry,
modele będące zabawkami, modele do użytku w grach fabularnych, modelowane figurki zabawkowe z tworzyw
sztucznych, przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, pudełka na karty do gry, serpentyny, wstęgi [akcesoria dekoracyjne na przyjęcia], zabawki dmuchane,
zabawki, zabawki elektroniczne, zabawki inteligentne, zabawki [figurki] akcji, zestawy figurek do zabawy, układanki
[puzzle], torby, futerały i pokrowce do przechowywania
i przenoszenia urządzeń do gier, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, 35 organizowanie gier,
konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej,
telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji,
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej: administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, świadczenie usług badań rynkowych, rozwój oprogramowania
do gier komputerowych na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi w zakresie planowania
i ustalania strategii działalności gospodarczej, udostępnianie
skomputeryzowanych informacji handlowych i marketingowych z zakresu gier, gier komputerowych, oprogramowania
gier komputerowych, usługi reklamowe, usługi w zakresie
reklamy za pośrednictwem sieci komputerowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, katalogów, prospektów, próbek, wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi promocyjne dotyczące działalności gospodarczej, usługi zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi związane z długoterminowym planowaniem i budowaniem zarządzania relacjami za pomocą programów motywacyjnych i/lub lojalnościowych, zarządzanie
planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz
planami promocyjnymi, sprzedaż hurtowa, detaliczna, internetowa gier, gier komputerowych, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, za pośrednictwem Internetu niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: baloniki, banery, bloczki, bombki, bidony,
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butelki, breloczki, chorągiewki, długopisy, elektroniczne
urządzenia do tłumaczeń językowych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, chusteczki, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze
płyt kompaktowych i kaset, ołówki, opakowania na napoje,
organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery,
parasole, parasolki, parawany, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, pokrowce na telefony, portfele, portmonetki, postery, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy
podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki,
skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu,
teczki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, termosy, wizytowniki, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany,
zabawki, zegary ścienne, zegarki, biżuteria, uchwyty i taśmy
z naniesionymi znakami towarowymi i reklamowymi, akcesoria do telefonów komórkowych, nośniki danych, pióra świetlne, urządzenia do pisania po ekranie, okładki na dokumenty,
wyroby skórzane, torby na sprzęt sportowy, walizki, etui
na klucze, głośniki, ozdoby świąteczne, nośniki pamięci, podkładki pod myszy komputerowe, urządzenia peryferyjne i akcesoria do komputerów, urządzenia do odtwarzania i nagrywania dźwięku i obrazu, radia samochodowe, aparaty fotograficzne i akcesoria do aparatów fotograficznych, słuchawki,
gry komputerowe, software ładowalny, ładowarki, ładowarki
samochodowe do urządzeń telefonicznych i nawigacyjnych,
akcesoria do nawigacji samochodowej, głośniki, akcesoria
dla zwierząt, namioty, altany z tkanin, parasole ogrodowe,
osłony przeciwdeszczowe z tkanin, markizy, znaczki z logo,
38 usługi w zakresie przekierowywania do stron internetowych, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do witryn internetowych z grami,
zapewnianie dostępu do portalu internetowego obejmującego programy wideo na życzenie przydzielanie dostępu
do baz danych w Internecie, zapewnianie dostępu do forów
internetowych, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych
w Internecie, zapewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów], zapewnianie dostępu do platform w Internecie, zapewnianie dostępu do platform handlu
elektronicznego w Internecie, zapewnianie dostępu do stron
internetowych, zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych, przesyłanie informacji i obrazów, blog, fora internetowe, umożliwianie dostępu do zasobów informacyjnych, muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej,
rozpowszechnianie telewizyjnych, radiowych, multimedialnych, internetowych programów rozrywkowych, naukowych, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych,
umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej,
usługi agencji informacyjnej, prasowej i domu mediowego,
usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pomocą sieci telekomunikacyjnych oraz innych środków łączności, dostarczanie publikacji elektronicznych online
nie ściągalnych, 41 udostępnianie informacji online dotyczących użytkowników gier, administrowanie [organizacja] usługami w zakresie gier, dostarczanie biuletynów w dziedzinie
gier komputerowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozrywka interaktywna online, udostępnianie gier komputerowych on-line, gry internetowe [nie do pobrania], obsługa salonów gier [sale], udostępnianie graczom informacji
na temat rankingu ich wyników w grach przez witrynę internetową, udostępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet,
udostępnianie interaktywnych gier komputerowych z udzia-
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łem kilku graczy, za pośrednictwem Internetu oraz elektronicznych sieci komunikacyjnych, udostępnianie interaktywnych gier komputerowych online, udostępnianie rozrywki
online w postaci turniejów gier, usługi gier online, usługi gier
online przez urządzenia mobilne, usługi rozrywkowe w zakresie gier komputerowych i wideo, usługi w zakresie gier
w rzeczywistości wirtualnej świadczone online z sieci komputerowej, usługi w zakresie gier świadczone za pośrednictwem sieci komputerowych i światowych sieci komunikacyjnych, udostępnianie w trybie on-line informacji związanych z grami komputerowymi i rozszerzeniami komputerowymi do gier, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, informacje
dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej
bazy danych lub Internetu, informacje dotyczące rozrywki
w postaci gier komputerowych udostępniane online z komputerowej bazy danych lub ze światowej sieci komunikacyjnej, informacje online z dziedziny rozrywki z zakresu gier
komputerowych, fankluby, organizowanie ceremonii wręczania nagród, organizowanie gier z udziałem publiczności,
organizowanie festiwali, organizowanie gal, organizowanie
imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
organizowanie konkursów, organizowanie pokazów w celach rozrywkowych, produkcja imprez w zakresie sportów
elektronicznych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, rozrywka świadczona za pośrednictwem światowej
sieci komunikacyjnej, udostępnianie obiektów i sprzętu
do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, udostępnianie treści audio
online nie do pobrania, zapewnianie rozrywki online, multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, publikacja czasopism, elektroniczna
publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem
baz danych lub Internetu, publikowanie gier komputerowych, udostępnianie komiksów online, nie do pobrania,
udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie czasopisma
online obejmującego informacje w dziedzinie gier komputerowych, usługi pisania blogów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, podróży studyjnych, kongresów, konferencji, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych,
usługi edukacyjne i treningowe, kształcenie ustawiczne, organizowanie, obsługa i prowadzenie konkursów, loterii,
przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, losowanie nagród [loterie], organizowanie loterii, prowadzenie gier losowych dla wielu graczy, prowadzenie loterii na rzecz osób
trzecich, interaktywna rozrywka i usługi organizowania
współzawodnictwa w zakresie rozrywki, sportu lub kultury
oraz usługi quizów elektronicznych, także dostarczane globalną siecią komputerową lub przez Internet, 42 usługi inżynieryjne w zakresie programowania komputerowego, doradztwo w zakresie opracowywania produktów, projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, projektowanie gier, projektowanie gier planszowych, projektowanie graficzne do tworzenia stron www, projektowanie
i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób
trzecich, tworzenie i projektowanie indeksów informacji
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie platform internetowych
do handlu elektronicznego, tworzenie, projektowanie
i utrzymywanie stron internetowych, usługi w zakresie grafiki komputerowej, usługi w zakresie projektowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe, wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, wzornictwo przemysłowe
wspomagane komputerowo, wzornictwo i opracowywanie
produktów, wspomagane komputerowo projektowanie
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grafiki wideo, doradztwo techniczne związane z instalacją
i konserwacją oprogramowania komputerowego, usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, usługi techniczne w zakresie pobierania oprogramowania, usługi techniczne w zakresie pobierania danych cyfrowych, usługi techniczne w zakresie pobierania gier wideo, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie
oprogramowania komputerowego, opracowywanie interaktywnego oprogramowania multimedialnego, opracowywanie oprogramowania do gier wideo, opracowywanie
oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, opracowywanie oprogramowania gier komputerowych, opracowywanie
platform komputerowych, programowanie komputerowe
w zakresie gier komputerowych, programowanie komputerowe w zakresie gier wideo, programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, projektowanie i opracowywania oprogramowania do gier komputerowych oraz oprogramowania
do wirtualnej rzeczywistości, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, usługi w zakresie opracowywania gier wideo, szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, projektowanie i opracowywanie portali internetowych, administrowanie portalami internetowymi,
forum internetowym, udostępnianie (wynajmowanie) zasobów krajowych i międzynarodowych serwerów sieci komputerowej, usługi informatyczne w zakresie projektowania
witryn i serwisów informacyjnych, obsługa stron web i portali, obsługa forum dyskusyjnego, udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci komputerowej, umożliwianie
tymczasowego użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci web, analiza i ocena dotycząca opracowywania
produktów, kontrola jakości w zakresie oprogramowania
komputerowego, testowanie programów komputerowych,
usługi testowania użyteczności witryn internetowych, usługi testowania obciążenia stron internetowych, usługi badawczo-rozwojowe, doradztwo techniczne związane z programowaniem komputerów, konsultacje techniczne z zakresu rozwoju produktu, 45 usługi prawne, usługi serwisów
społecznościowych online, doradztwo dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, doradztwo prawne, doradztwo dotyczące udzielania licencji na znak towarowy,
doradztwo dotyczące własności przemysłowej, doradztwo
związane z licencjonowaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z zarządzaniem własnością
intelektualną i prawami autorskimi, licencjonowanie gier
komputerowych, licencjonowanie baz danych [usługi prawne], licencjonowanie materiałów filmowych, telewizyjnych
i wideo [usługi prawne], licencjonowanie oprogramowania
komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie postaci
z kreskówek [usługi prawne], licencjonowanie praw własności przemysłowej i praw autorskich [usługi prawne], licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju [usługi prawne], ochrona praw autorskich, prawne administrowanie licencjami,
usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej,
usługi prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi,
kontrolowania i udzielania praw licencyjnych, zarządzanie
licencjami praw własności intelektualnej i przemysłowej,
wykonywanie, zarządzanie i ochrona praw autorskich i praw
pokrewnych, praw dotyczących muzyki, telewizji, teatru,
wzornictwa przemysłowego, oprogramowania komputerowego, materiałów drukowanych, prasy, usługi prawne związane z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw
autorskich, zarządzanie własnością intelektualną, zarządzanie własnością przemysłową.
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501220
(220) 2019 06 17
LISIK FILIP LIMA BY LIMA, Jeżów
(znak słowno-graficzny)
lifejuice NATURAL
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(531) 27.05.01, 26.03.99, 29.01.13
(510), (511) 36 agencje nieruchomości (usługi w zakresie
nieruchomości).
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 02.09.01, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.

501247
(220) 2019 06 17
HUDZIK JAROSŁAW, Krosno
(znak słowno-graficzny)
Żurek Rodzinny TRADYCYJNA RECEPTURA
WYJĄTKOWY SMAK 7 DUŻYCH PORCJI 100%
NATURALNYCH SKŁADNIKÓW Żurek tradycyjny
UGOTUJ prawdziwy ŻUR porcja na 7 osób

501229
(220) 2019 06 17
NEOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C C VICCIO

(210)
(731)

(531) 26.04.03, 27.05.14, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż produktów takich jak: SDA, suszarki do włosów, prostownice i karbownice, suszarko-lokówki,
lokówki, golarki, trymery, maszynki do strzyżenia włosów,
szczoteczki elektryczne i irygatory: depilatory, wagi łazienkowe, masażery, urządzenie do pielęgnacji urody, termometry, ciśnieniomierze, wentylatory, klimatyzatory, odkurzacze,
żelazka, stacje parowe, parownice do ubrań, oczyszczacze
powietrza, maszyny do szycia, oczyszczacze i mopy parowe,
sprzęt grzejny, nawilżacze powietrza: akcesoria sezonowe,
golarki do ubrań, alkomaty, suszarki do bielizny, deski do prasowania, oświetlenie, akcesoria dla dzieci, mopy i akcesoria
do sprzątania, ekspresy do kawy, roboty kuchenne, miksery
ręczne, blendery kielichowe, blendery ręczne, czajniki, sokowirówki, wyciskarki wolnoobrotowe, maszynki do mięsa,
tostery, krajalnice, grille elektryczne, mini piekarniki, wagi kuchenne, chłodziarki turystyczne, ACC CE: kable HDMI, uchwyty do TV, ACC GSM: etui do telefonów, szkła i folie ochronne,
zestawy słuchawkowe Bluetooth, ładowarki i akumulatory,
uchwyty do telefonów, kable Micro USB, kable USB typ-C,
ACC IT, akcesoria komputerowe: mikrofony, torby do laptopów, klawiatury, podkładki pod myszy, kable komputerowe,
kamery internetowe, myszki, adaptery Bluetooth, głośniki
komputerowe, UPS (zasilanie awaryjne), zasilacze i baterie
do laptopów, głośniki Bluetooth, podkładki chłodzące pod
laptopy, słuchawki z mikrofonem, kable HDMI, lampki USB,
akcesoria do tabletów: etui, powerbanki, uchwyty samochodowe, kable i ładowarki, ACC AGD: akcesoria do pralek
i suszarek: środki piorące: środki czyszczące, dodatkowe wyposażenie do pralek, dodatkowe wyposażenie do suszarek,
akcesoria do lodówek: środki czyszczące: pojemniki na żywność: pochłaniacze i wkłady filtrujące, akcesoria montażowe:
akcesoria do zmywarek: tabletki, płyny nabłyszczające, środki
czyszczące i odświeżacze, filtry do wody, dzbanki filtrujące:
patelnie i garnki, akcesoria kuchenne.
(210)
(731)
(540)
(540)

501238
(220) 2019 06 17
PODBIELSKA MAŁGORZATA EN CASA, Milanówek
(znak słowno-graficzny)
C En Casa Premium Real Estate

(531)

03.04.12, 03.04.24, 09.01.09, 09.07.19, 06.07.25, 11.03.18,
25.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 29 przetwory do zup jarzynowych, zupy, składniki do sporządzania zup.
501297
(220) 2019 06 17
SNOW FUSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Snow Motion
(210)
(731)

(531)

06.01.02, 06.01.04, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16,
26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa odzieży, galanterii, odzieży damskiej, odzieży męskiej, odzieży dziecięcej,
odzieży dziewczęcej, swetrów, topów, odzieży wierzchniej
dla kobiet i mężczyzn, odzieży wierzchniej dla dziewcząt
i chłopców, odzieży wierzchniej dla dzieci, odzieży sportowej, odzieży wieczorowej, odzieży treningowej, t-shirtów,
koszulek, bluzek, spódnic, koszul, spodni, bielizny damskiej,
bielizny męskiej, bielizny dziecięcej, obuwia, toreb, torebek,
39 zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, usługi biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, organizacja wycieczek
turystycznych, usługi rezerwacji podróży turystycznych, usługi przewodników turystycznych oraz informacja o podróży,
usługi pilotów wycieczek, usługi w zakresie organizowania
transportu dla wycieczek, usługi w zakresie organizowania wycieczek na rzecz turystów, organizowanie wycieczek
ze zwiedzaniem w ramach wakacji zorganizowanych, usługi
transportowe, transport pasażerów i ich bagażu, transport
bagażu pasażerów, autobusowe usługi transportowe, planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, doradztwo w za-
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kresie podróży, koordynowanie planów podróży dla osób
prywatnych i grup, agencje rezerwacji podróży, usługi agencji
podróży polegające na organizowaniu podróży, usługi biura
podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień
na transport, organizowanie wycieczek z przewodnikiem.
501318
(220) 2019 06 18
COSAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DKG

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 skarpetki, odzież, bielizna, kąpielówki, leginsy,
stroje kąpielowe, obuwie.
501378
(220) 2019 06 19
HAFTARCZUK MICHAŁ LODZIARNIA MARCELI,
Jordanów Śląski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hollylód LODY KRĘCONE
(210)
(731)

(531)

01.01.05, 01.01.10, 01.15.23, 26.01.01, 26.01.13, 26.01.19,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, lody, lody z automatu, lody softy, lody rzemieślnicze,
gelato [lody], lody mleczne [lody], lody wielosmakowe, lody
owocowe, lody włoskie, sorbety [wodne lody], lody z owocami, lody na bazie jogurtu [lody jako główny składnik],
mieszanki na sorbety [lody], mrożone wyroby cukiernicze
zawierające lody, napoje na bazie kawy zawierające lody (affogato), wafelki do lodów, rożki do lodów, wyroby cukiernicze z lodami, desery lodowe, środki wiążące do lodów [lody
jadalne], napoje lodowe, naturalne aromaty do stosowania
w lodach [inne niż esencje eteryczne lub olejki eteryczne],
43 lodziarnie, mobilne lodziarnie, kawiarnie, bary, przygotowywanie artykułów spożywczych lub posiłków lub napojów
do spożycia na terenie lub poza nim, delikatesy (restauracje).
501381
(220) 2019 06 19
HAFTARCZUK MICHAŁ LODZIARNIA MARCELI,
Jordanów Śląski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LODZIARNIA MARCELI lody naturalne
(210)
(731)
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(531) 08.01.18, 26.11.05, 26.11.07, 27.05.01
(510), (511) 30 lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, lody, lody z automatu, lody softy, lody rzemieślnicze,
gelato [lody], lody mleczne [lody], lody wielosmakowe,
lody owocowe, lody włoskie, sorbety [wodne lody], lody
z owocami, lody na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], mieszanki na sorbety [lody], mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, napoje na bazie kawy zawierające
lody (affogato), wafelki do lodów, rożki do lodów, wyroby
cukiernicze z lodami, desery lodowe, środki wiążące do lodów [lody jadalne], napoje lodowe, naturalne aromaty
do stosowania w lodach [inne niż esencje eteryczne lub
olejki eteryczne], 43 lodziarnie, mobilne lodziarnie, kawiarnie, bary, przygotowywanie artykułów spożywczych lub
posiłków lub napojów do spożycia na terenie lub poza nim,
delikatesy (restauracje).
(210)
(310)
(731)
(540)
(540)

501418
(220) 2019 06 21
1937528
(320) 2018 12 20
(330) CA
TS Brandco Inc., Toronto, CA
(znak słowno-graficzny)
Van der Pop

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 elektroniczne biuletyny informacyjne na temat konopi, stylu życia oraz kultury, 34 papierośnice, puszki na cygara i papierosy, fajki, fajki wodne na tytoń, bibułki
papierosowe, przybory do czyszczenia fajek, szczotki specjalnie przystosowane do czyszczenia urządzeń do palenia,
elektroniczne doustne waporyzatory do palenia tytoniu,
dopasowane pokrowce na fajki na tytoń, młynki do tytoniu,
przybory do czyszczenia fajek na tytoń, pojemniki na tytoń
z metali szlachetnych, słoiki na tytoń, woreczki na tytoń, fajki na tytoń, substytuty tytoniu, zamienniki tytoniu, puszki
na tytoń, konopie, pochodne konopi, suszone konopie, olej
konopny, papierosy i cygara z konopi, zioła do palenia, fajki
wodne na konopie, elektroniczne doustne waporyzatory
do palenia konopi, dopasowane pokrowce na fajki na konopie, młynek do konopi, tarki do suszu konopnego, przybory do czyszczenia fajek na konopie, pojemniki na konopie
z metali szlachetnych, słoiki na konopie, woreczki na konopie, fajki na konopie, puszki na konopie, cedzaki/skrobaki
do oleju z konopi, kartridże/naboje na olej konopny, etykiety
na kartridże/naboje na olej konopny, etykiety na papierosy
z konopi, torebka do przechowywania konopi i akcesoriów
do konopi, zamykana torebka do przechowywania konopi
i akcesoriów do konopi, zapalniczki do papierosów i cygar,
zapałki, 35 sprzedaż hurtowa, online i sprzedaż detaliczna
papierośnic, puszek na cygara i papierosy, fajek, fajek wodnych na tytoń, bibułek papierosowych, przyborów do czyszczenia fajek, szczotek specjalnie przystosowanych do czyszczenia urządzeń do palenia, elektronicznych doustnych
waporyzatorów do palenia tytoniu, dopasowanych pokrowców na fajki na tytoń, młynków do tytoniu, przyborów
do czyszczenia fajek na tytoń, pojemników na tytoń z metali
szlachetnych, słoików na tytoń, woreczków na tytoń, fajek
na tytoń, substytutów tytoniu, zamienników tytoniu, puszek
na tytoń, konopi, pochodnych konopi, suszonych konopi,
oleju konopnego, papierosów i cygar z konopi, ziół do palenia, fajek wodnych na konopie, elektronicznych doustnych
waporyzatorów do palenia konopi, dopasowanych pokrowców na fajki na konopie, młynków do konopi, tarek do suszu konopnego, przyborów do czyszczenia fajek na konopie, pojemników na konopie z metali szlachetnych, słoików
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na konopie, woreczków na konopie, fajek na konopie, puszek na konopie, cedzaków/skrobaków do oleju z konopi,
kartridżów/nabojów na olej konopny, etykiet na kartridże/
naboje na olej konopny, etykiet na papierosy z konopi, torebek do przechowywania konopi i akcesoriów do konopi, zamykanych torebek do przechowywania konopi i akcesoriów
do konopi, zapalniczek do papierosów i cygar, zapałek.
501448
(220) 2019 06 24
MORAPEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Nowy Sącz
(540) (znak słowny)
(540) VELUSE
(510), (511) 9 wyroby skórzane, skórzane etui na telefony
komórkowe, tablety, laptopy, skórzane pokrowce na smartfony, 10 wkładki ortopedyczne do obuwia, 14 skórzane paski
do zegarków, 18 wyroby skórzane, skórzane aktówki na dokumenty, skórzane etui na karty kredytowe, 42 badania techniczne, 44 masaż, akupunktura.

(210)
(731)

501460
(220) 2019 06 24
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Flutussal
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych,
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt.
(210)
(731)

501471
(220) 2019 06 24
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HELLENA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 25.01.19, 26.11.02
(510), (511) 29 żelatyna spożywcza, galaretki w proszku, kisiel
w proszku, 30 wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, słodycze, wafle, batony, czekolady, cukierki, lizaki, czekoladki, żelki,
żelki z nadzieniem, gumy do żucia, galaretki, galaretki nadziewane, ciastka, lody, sorbety, desery lodowe, desery z sorbetów, płatki śniadaniowe, muesli, płatki zbożowe, sosy, przyprawy, aromaty lub przyprawy do jedzenia, esencje do artykułów
żywnościowych, polewa lub posypka czekoladowa, posypka
(koraliki kolorowego cukru), pianki cukrowe, wyroby cukiernicze w polewie cukrowej, słodkie sosy do deserów na bazie
mleka i żółtek (custard), budyń w proszku, 32 napoje bezalkoholowe, napoje niegazowane, musujące lub gazowane, wody
mineralne, wody stołowe, wody źródlane, napoje aromatyzowane, napoje o smaku owocowym i na bazie owoców, soki
owocowe i warzywne, nektary, lemoniady, oranżada, tonic,
napoje na bazie słodu, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, syropy, ekstrakty i esencje oraz inne preparaty do produkcji napojów bezalkoholowych, piwo.
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501487
(220) 2019 06 25
JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowny)
(540) J JNT GROUP
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, piwo imbirowe, napoje
bezalkoholowe, soki, nektary i napoje owocowe, soki i napoje warzywne, soki i napoje warzywno - owocowe, soki i napoje warzywne, owocowe oraz warzywno - owocowe z dodatkiem mikro - i/lub makroelementów i/lub witamin, gazowane i niegazowane wody mineralne i smakowe, produkty
do wytwarzania napojów bezalkoholowych: wyciągi, esencje, koncentraty i syropy, napoje instant zawarte w tej klasie,
proszki i pastylki do otrzymywania napojów musujących,
33 napoje alkoholowe, w tym wina gronowe, wina owocowe, wyroby winiarskie, napoje alkoholowe smakowe i aromatyzowane, cydry, napoje alkoholowe musujące, nalewki,
koktajle, aperitify, wódki, brandy, napoje alkoholowe destylowane, wyroby spirytusowe, 35 reklama, usługi reklamowe,
badanie rynku i sondaże opinii, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, zarządzanie i administrowanie działalności handlowej, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością handlową, budowanie sieci
sprzedaży hurtowej i detalicznej, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich napojów alkoholowych, napojów bezalkoholowych,
piwa, butelek i pojemników ze szkła i tworzyw sztucznych
na artykuły spożywcze, kieliszków, szklanek i kufli, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni
lub w sklepie bądź z katalogu względnie za pośrednictwem
systemu telezakupów albo na stronie internetowej wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub używając środków
telekomunikacji, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, dystrybucja produktów
do celów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, rozprowadzanie
próbek dla celów reklamowych.
(210)
(731)

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

501501
(220) 2019 06 25
STEFANIAK AGNIESZKA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Gryko caffe

(531) 26.01.03, 03.13.01, 05.03.13, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 30 kawa, mrożona kawa, kawa mielona, kawa
bezkofeinowa, czekoladowa kawa, kawa nie palona, kawa
aromatyzowana, torebki z kawą, kapsułki z kawą, kawa
w formie mielonej, kawa w formie parzonej, kawa w postaci
całych ziaren, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, 43 kawiarnia.
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501502
(220) 2019 06 25
SERRA INTERNATIONAL LTD, Londyn, GB
(znak słowno-graficzny)
Luxuri

(531) 29.01.13, 27.05.01, 06.01.02, 08.01.19, 03.04.02
(510), (511) 30 słodycze (cukierki), pomadki (słodycze), cukierki ciągutki.
(210) 501510
(220) 2019 06 25
(731) SERRA INTERNATIONAL LTD, Londyn, GB
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 29.01.13, 06.01.02, 03.04.02
(510), (511) 30 słodycze (cukierki), pomadki (słodycze), cukierki ciągutki.
(210) 501520
(220) 2019 06 25
(731) SOJA PAWEŁ SILESIAN POLYMERS, Lubsza
(540) (znak słowny)
(540) BIOLYMER
(510), (511) 1 biopolimery: PHB, PLA, skrobia termoplastyczna, compoundy na bazie wskazanych biopolimerów: PHB,
PLA, skrobia termoplastyczna.
501537
(220) 2019 06 26
VERONA PRODUCTS PROFESSIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Andrzejów Duranowski
(540) (znak słowny)
(540) AKADEMIA PRÓŻNOŚCI
(510), (511) 3 toaletowe mydła i preparaty myjące, w tym
do kąpieli i pod prysznic, artykuły perfumeryjne, dezodoranty do użytku osobistego, antyperspiranty, barwniki
do celów kosmetycznych, kosmetyki, preparaty kosmetyczne do oczyszczania, ochrony, pielęgnacji, odżywiania, upiększania oraz korygowania niedoskonałości skóry
twarzy i ciała oraz preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
i upiększania oczu, paznokci i włosów, serum, kremy, żele,
lotiony, toniki, mleczka, maski, balsamy, maści, pomadki,
(210)
(731)
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sztyfty, kosmetyki koloryzujące (kolorowe), brokaty kosmetyczne, błyszczyki, środki kosmetyczne do makijażu, korektory, pudry i fluidy do make-up, preparaty do demakijażu,
kredki do brwi, powiek i ust, cienie do powiek, mascary
i tusze do rzęs i brwi, szminki do ust, kosmetyki kolorowe
do skóry twarzy i szyi, lakiery do paznokci, środki do zmywania lakieru i pielęgnacji paznokci, pianki i żele do golenia,
płyny i balsamy po goleniu, środki kosmetyczne do opalania, preparaty po opalaniu i samoopalacze, zestawy artykułów perfumeryjnych i/lub kosmetyków, preparaty do mycia, układania, pielęgnacji i odżywiania włosów, szampony
i preparaty koloryzujące oraz farby do włosów, farby do balejażu (balayage), preparaty do rozjaśniania i odbarwianie
włosów, środki do barwienia brwi i rzęs, preparaty do prostowania i do kręcenia włosów oraz do trwałej ondulacji,
balsamy i odżywki do włosów, lakiery do włosów i preparaty do utrwalania fryzury, w tym koloryzujące, preparaty
depilujące, 41 edukacja, nauczanie, organizowanie i obsługa konferencji, warsztatów, szkoleń, seminariów, zjazdów,
poradnictwo zawodowe.
501549
(220) 2019 06 26
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Żelki PUWERKI
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 04.02.20
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze
suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów
medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
501571
(220) 2019 06 26
VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.,
Chang’An, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIVO
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 smartfony, telefony komórkowe, futerały dopasowane do telefonów komórkowych, pokrowce na telefony
komórkowe, folie ochronne dostosowane do smartfonów,
stojaki dostosowane do telefonów komórkowych, słuchawki
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[zakładane na głowę], zestawy słuchawkowe do zastosowania z telefonami komórkowymi, kijki do robienia selfie jako
akcesoria do smartfonów, kable USB, zasilacze sieciowe, baterie elektryczne, ładowarki do baterii, przenośne powerbanki, baterie do ponownego ładowania, głośniki, inteligentne
głośniki, bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do smartfonów, ładowarki bezprzewodowe, aplikacje do pobrania
na smartfony, komputery, okulary inteligentne, zegarki inteligentne, tablety, komputery przenośne [podręczne], urządzenia telewizyjne, telewizja hybrydowa, bezprzewodowe
słuchawki [douszne], bezprzewodowe głośniki.
501583
(220) 2019 06 27
FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORTUNA POLSKI SAD

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.02, 05.01.06
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki, nektary i napoje owocowe, wieloowocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne, przecierowe soki, nektary i napoje owocowe,
wieloowocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne, soki,
nektary i napoje owocowe, wieloowocowe, warzywne oraz
owocowo-warzywne z dodatkiem mikro- i/lub makroelementów i/lub witamin, wody mineralne, stołowe i źródlane,
wody smakowe, napoje musujące, napoje izotoniczne i energetyzujące, syropy, koncentraty, zaprawy, wyciągi, esencje
i inne preparaty do produkcji napojów, proszki i pastylki
do otrzymywania napojów musujących, napoje instant zawarte w klasie 32.
(210) 501592
(220) 2019 06 27
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NA SYGNALE
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe,
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły
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papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne,
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii,
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi,
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry
planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe,
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
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501600
(220) 2019 06 27
DOM DEVELOPMENT WROCŁAW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STUDIOARTE

Nr ZT39/2019

501601
(220) 2019 06 27
DOM DEVELOPMENT WROCŁAW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Idylla

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej
również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania,
sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu
nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki,
architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu
nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci on-line, opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości
pod kątem ekonomicznym, usługi inwestora budowlanego
w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, 36 usługi w zakresie: funkcji generalnego
inwestora robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, usługi zarządzania nieruchomościami, pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali
i powierzchni użytkowej, usługi sprzedaży na kredyt, usługi
w zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej,
usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, rozliczania
transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu
budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, doradztwo
w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami, usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod względem
finansowym w aspekcie projektowania i realizacji budowy,
usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych
i użytkowych, 37 usługi developerskie związane z budową
i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych,
rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali
mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą
wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych
i montażowych, usługi remontowe, naprawy obiektów,
restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów
inżynierskich.

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.11
(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej
również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania,
sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu
przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi, usługi promocji
obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania
przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami,
powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci on-line, usługi w zakresie sprzedaży domów,
lokali mieszkalnych i użytkowych, opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem ekonomicznym,
usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej,
36 usługi w zakresie: funkcji generalnego inwestora robót
ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich,
usługi zarządzania nieruchomościami, pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni
użytkowej, usługi sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy
nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią
użytkową, miejscami parkingowymi, rozliczania transakcji
kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi,
zespołami osiedlowymi i gruntami, usługi przedsiębiorcy
odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym
w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, 37 usługi developerskie związane z budową i zagospodarowaniem
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni
użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych
i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji
budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy
robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich.
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501602
(220) 2019 06 27
DOM DEVELOPMENT WROCŁAW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APARTAMENTY KSIĘCIA WITOLDA
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501605
(220) 2019 06 27
DOM DEVELOPMENT WROCŁAW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIĘKNA 21

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 29.01.02, 27.05.01, 24.09.25
(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej
również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania,
sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu
nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki,
architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu
nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci on-line, opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości
pod kątem ekonomicznym, usługi inwestora budowlanego
w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, 36 usługi w zakresie: funkcji generalnego
inwestora robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, usługi zarządzania nieruchomościami, pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali
i powierzchni użytkowej, usługi sprzedaży na kredyt, usługi
w zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego, usługi
dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, rozliczania transakcji
kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu budynków,
lokali mieszkalnych i użytkowych, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami
osiedlowymi i gruntami, usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, usługi w zakresie sprzedaży
domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, 37 usługi developerskie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu
do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego,
prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych
wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów
budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących
obiektów inżynierskich.

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej
również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania,
sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami
obrotu nieruchomościami, organizowania targów i wystaw
handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, także
w celu przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi, usługi
promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń
i reklam również w sieci on-line, opracowywanie koncepcji
użytkowania nieruchomości pod kątem ekonomicznym,
usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej,
36 usługi w zakresie: funkcji generalnego inwestora robót
ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich,
usługi zarządzania nieruchomościami, pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni
użytkowej, usługi sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy
nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią
użytkową, miejscami parkingowymi, rozliczania transakcji
kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi,
zespołami osiedlowymi i gruntami, usługi przedsiębiorcy
odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi
opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości,
usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych
i użytkowych, 37 usługi developerskie związane z budową
i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży
lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach
przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz
z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych,
konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów
budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich.
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501606
(220) 2019 06 27
DOM DEVELOPMENT WROCŁAW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRABISZYŃSKA 141
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.02, 26.01.01
(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej
również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania,
sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu
nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki,
architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu
nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci
on-line, opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem ekonomicznym, usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, 36 usługi w zakresie: funkcji generalnego inwestora robót ogólnobudowlanych dotyczących
obiektów inżynierskich, usługi zarządzania nieruchomościami, pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów,
lokali i powierzchni użytkowej, usługi sprzedaży na kredyt,
usługi w zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami,
lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości,
usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania
obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami,
usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod
względem finansowym w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji użytkowania
nieruchomości, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali
mieszkalnych i użytkowych, 37 usługi developerskie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy
sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej
w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie:
prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac
wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych,
budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych
wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji
obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie
funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych
dotyczących obiektów inżynierskich.
501618
(220) 2019 06 27
VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.,
Chang’An, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) VIVOX

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.21, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 9 smartfony, telefony komórkowe, futerały dopasowane do telefonów komórkowych, pokrowce na telefony
komórkowe, folie ochronne dostosowane do smartfonów,
stojaki dostosowane do telefonów komórkowych, słuchawki
[zakładane na głowę], zestawy słuchawkowe do zastosowania z telefonami komórkowymi, kijki do robienia selfie jako
akcesoria do smartfonów, kable USB, zasilacze sieciowe, baterie elektryczne, ładowarki do baterii, przenośne powerbanki, baterie do ponownego ładowania, głośniki, inteligentne
głośniki, bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do smartfonów, ładowarki bezprzewodowe, aplikacje do pobrania
na smartfony, komputery, okulary inteligentne, zegarki inteligentne, tablety, komputery przenośne [podręczne], urządzenia telewizyjne, telewizja hybrydowa, bezprzewodowe
słuchawki [douszne], bezprzewodowe głośniki.
501633
(220) 2019 06 28
MENADŻER FLOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ekoflota motoryzacja przyszłości

(210)
(731)

(531) 18.01.09, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, organizacja targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, zwłaszcza w dziedzinie
motoryzacji, badania rynku motoryzacyjnego, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie motoryzacji, 41 edukacja
w zakresie motoryzacji, organizowanie i prowadzenie szkoleń i innych form dydaktycznych w dziedzinie motoryzacji,
organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, usługi
w zakresie edycji materiałów konferencyjnych, materiałów
szkoleniowych, edycja i publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe oraz publikowanie zdjęć w gazetach, czasopismach, za pośrednictwem Internetu.
(210)
(731)
(540)
(540)

501666
(220) 2019 06 28
PONIKOWSKI WOJCIECH, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Futu

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, atlasy, broszury, druki, czasopisma, gazety, mapy, plany, fotografie, kalendarze,
prospekty, katalogi, portrety, obrazy, reprodukcje graficzne,
rysunki, publikacje, karty pocztowe, koperty, papeteria, papier listowy, książki, naklejki, notesy podręczne, okładki, torby
do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, zeszyty,
35 prowadzenie usług w zakresie: agencji informacji handlowej, agencji importowo - eksportowej, badania opinii
publicznej, badania rynku, doradztwa w zakresie organizo-
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wania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomocy
w prowadzeniu działalności gospodarczej, analizy kosztów,
obróbki tekstów, organizowania wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazów towarów, promocji sprzedaży dla osób trzecich, reklamy prasowej, reklamy radiowej,
reklamy telewizyjnej, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowania powierzchni na cele reklamowe,
publikowania tekstów reklamowych, organizowania targów
w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowania
czasu reklamowego we wszelkich środkach przekazu, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
36 prowadzenie usług w zakresie: administrowanie nieruchomościami, agencje mieszkaniowe, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
analizy finansowe, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, finansowe doradztwo, finansowe
informacje, tworzenie funduszu inwestycyjnego wzajemnego, giełdowe notowania, giełdowe pośrednictwo, zarządzanie majątkiem, wycena i oszacowywania majątku nieruchomego, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego,
wynajmowanie mieszkań, agencje pośrednictwa w handlu
nieruchomościami, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, wycena dzieł sztuki, wycena nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, 38 prowadzenie usług w zakresie: agencji informacyjnych, agencji prasowych, nadawanie bezprzewodowe, obsługa telekonferencji,
poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
telewizja kablowa, transmisja plików cyfrowych, łączność
przez terminale komputerowe, 41 prowadzenie usług w zakresie: usług klubowych, organizowanie i obsługa konferencji i kongresów, publikowanie książek, obsługi sal kinowych,
organizowania balów, organizowania i prowadzenia koncertów, organizowania przyjęć, organizowania spektakli, pisania
tekstów innych niż reklamowych, producenckie usługi muzyczne, produkcji filmów innych niż reklamowych, produkcji
programów radiowych i telewizyjnych, usług reporterskich,
publikowania elektronicznego on-line książek i periodyków,
publikowania elektronicznego on-line nie do pobrania, tłumaczeń, usług trenerskich, usług trenera osobistego, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją, 42 prowadzenie usług w zakresie: architektury, audytów energetycznych, usług artystów grafików, usługi związane z projektowaniem graficznym, badania w zakresie ochrony środowiska
naturalnego, planowania urbanistycznego, projektowania
budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwa architektonicznego, doradztwa w zakresie planowania zużycia
energii, doradztwo budowlane, usługi projektantów mody,
opracowywanie projektów technicznych, projektowanie
budynków, projektowanie opakowań, usługi związane z projektowaniem graficznym, usług graficznych, planowanie
urbanistyczne, pomiary geodezyjne, projektowania w zakresie oprogramowania komputerowego, projektowania w zakresie projektowania stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, stylizacja,
wzornictwo przemysłowe.
501699
(220) 2019 06 28
PARKANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Targowisko
(540) (znak słowny)
(540) isoflam
(510), (511) 19 płyty niemetalowe izolujące termicznie, płyty
krzemianowo-wapniowe, kształtki krzemianowo-wapniowe,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich, płyt i kształtek izolu(210)
(731)
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jących termicznie, płyt krzemianowo-wapniowych, pozwalające nabywcy wygodnie kupować je w punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych poprzez Internet, promocja, marketing, akwizycja, doradztwo handlowe, organizowanie systemów sprzedaży oraz prezentacji, prowadzenie sklepu/hurtowni z artykułami i wyrobami do kominków grzewczych,
38 usługi w zakresie: przesyłania informacji tekstowych
i obrazowych za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych, telefonów, terminali komputerowych, sieci internetowej, elektronicznych urządzeń nadawczo-odbiorczych,
internetowy serwis informacyjny.
501706
(220) 2019 06 28
ASKATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YERL

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17
(510), (511) 28 zabawki.
501708
(220) 2019 06 28
NOMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Rekcin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DETAILING HOUSE

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.01.04
(510), (511) 35 usługi w zakresie importu, eksportu oraz
sprzedaży hurtowej i detalicznej, sprzedaży za pośrednictwem Internetu i sprzedaży wysyłkowej towarów: produktów chemicznych przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego, środków i akcesoriów do lakierowania, czyszczenia
i pielęgnacji i konserwacji i utrzymywania pojazdów, kosmetyków do pojazdów, środków do czyszczenia, ochrony
i konserwacji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni
pojazdów, kół i opon, środków zapachowych do pojazdów,
środków czyszczących szkło, płynów do mycia szyb, płynów
do spryskiwaczy, środki do czyszczenia, renowacji i konserwacji tapicerki ze skóry oraz materiałowej (tekstylnej),
środków czystości do pojazdów: past, środków do mycia,
wosków, odżywek, preparatów do czyszczenia, środków
ochronnych do pojazdów, akcesoriów do mycia pojazdów,
produktów do polerowania, czyszczenia oraz pielęgnacji
pojazdów, urządzeń i maszyn do polerowania, czyszczenia
oraz pielęgnacji pojazdów, usługi związane z marketingiem
i prezentacją powyższych towarów, reklama, zarządzanie
w działalności handlowej, organizowanie udziału w targach
i wystawach.
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501709
(220) 2019 06 28
NOMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Rekcin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DETAILING HOUSE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.01.04
(510), (511) 35 usługi w zakresie importu, eksportu oraz
sprzedaży hurtowej i detalicznej, sprzedaży za pośrednictwem Internetu i sprzedaży wysyłkowej towarów: produktów chemicznych przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego, środków i akcesoriów do lakierowania, czyszczenia
i pielęgnacji i konserwacji i utrzymywania pojazdów, kosmetyków do pojazdów, środków do czyszczenia, ochrony
i konserwacji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni
pojazdów, kół i opon, środków zapachowych do pojazdów,
środków czyszczących szkło, płynów do mycia szyb, płynów
do spryskiwaczy, środki do czyszczenia, renowacji i konserwacji tapicerki ze skóry oraz materiałowej (tekstylnej),
środków czystości do pojazdów: past, środków do mycia,
wosków, odżywek, preparatów do czyszczenia, środków
ochronnych do pojazdów, akcesoriów do mycia pojazdów,
produktów do polerowania, czyszczenia oraz pielęgnacji
pojazdów, urządzeń i maszyn do polerowania, czyszczenia
oraz pielęgnacji pojazdów, usługi związane z marketingiem
i prezentacją powyższych towarów, reklama, zarządzanie
w działalności handlowej, organizowanie udziału w targach
i wystawach.
501710
(220) 2019 06 29
CARTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Carter
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(540) (znak słowny)
(540) DH DETAILING HOUSE
(510), (511) 35 usługi w zakresie importu, eksportu oraz
sprzedaży hurtowej i detalicznej, sprzedaży za pośrednictwem Internetu i sprzedaży wysyłkowej towarów: produktów chemicznych przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego, środków i akcesoriów do lakierowania, czyszczenia
i pielęgnacji i konserwacji i utrzymywania pojazdów, kosmetyków do pojazdów, środków do czyszczenia, ochrony
i konserwacji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni
pojazdów, kół i opon, środków zapachowych do pojazdów,
środków czyszczących szkło, płynów do mycia szyb, płynów
do spryskiwaczy, środki do czyszczenia, renowacji i konserwacji tapicerki ze skóry oraz materiałowej (tekstylnej),
środków czystości do pojazdów: past, środków do mycia,
wosków, odżywek, preparatów do czyszczenia, środków
ochronnych do pojazdów, akcesoriów do mycia pojazdów,
produktów do polerowania, czyszczenia oraz pielęgnacji
pojazdów, urządzeń i maszyn do polerowania, czyszczenia
oraz pielęgnacji pojazdów, usługi związane z marketingiem
i prezentacją powyższych towarów, reklama, zarządzanie
w działalności handlowej, organizowanie udziału w targach
i wystawach.
501715
(220) 2019 06 28
NOMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Rekcin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DH
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 29.01.06, 27.05.01
(510), (511) 12 części i akcesoria do samochodów osobowych, 14 breloki do kluczy, breloki do kluczy ze skóry,
breloki do kluczy z imitacji skóry, przyrządy do mierzenia
czasu, 16 materiały piśmienne, broszury, notesy, katalogi,
18 akcesoria samochodowe ze skóry i z imitacji skóry, parasole, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie części i akcesoriów samochodowych,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pojazdów, 37 usługi
przeglądu, konserwacji i naprawy samochodów, samochodowa pomoc drogowa, wymiana i naprawa kół, 41 organizacja i przeprowadzenie wydarzeń sportowych, organizacja
i przeprowadzenie wydarzeń kulturalnych, organizacja wydarzeń charytatywnych, edukacja, rozrywka.
(210)
(731)

501714
(220) 2019 06 28
NOMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Rekcin

(531) 01.01.02, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie importu, eksportu oraz
sprzedaży hurtowej i detalicznej, sprzedaży za pośrednictwem Internetu i sprzedaży wysyłkowej towarów: produktów chemicznych przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego, środków i akcesoriów do lakierowania, czyszczenia
i pielęgnacji i konserwacji i utrzymywania pojazdów, kosmetyków do pojazdów, środków do czyszczenia, ochrony
i konserwacji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni
pojazdów, kół i opon, środków zapachowych do pojazdów,
środków czyszczących szkło, płynów do mycia szyb, płynów
do spryskiwaczy, środki do czyszczenia, renowacji i konserwacji tapicerki ze skóry oraz materiałowej (tekstylnej),
środków czystości do pojazdów: past, środków do mycia,
wosków, odżywek, preparatów do czyszczenia, środków
ochronnych do pojazdów, akcesoriów do mycia pojazdów,
produktów do polerowania, czyszczenia oraz pielęgnacji
pojazdów, urządzeń i maszyn do polerowania, czyszczenia
oraz pielęgnacji pojazdów, usługi związane z marketingiem
i prezentacją powyższych towarów, reklama, zarządzanie
w działalności handlowej, organizowanie udziału w targach
i wystawach.
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501719
(220) 2019 07 01
CREAMTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starogard Gdański
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODAMENTE
(210)
(731)

(531) 24.09.07, 27.05.01
(510), (511) 18 torby i torebki, 25 odzież, obuwie i nakrycia
głowy, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży,
obuwia, nakryć głowy oraz toreb i torebek.
501725
(220) 2019 07 01
B2B-EUROPE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Listwy-Rolkowe.pl

(210)
(731)
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puzzle, karty do gry, plansze, pionki, żetony, figurki, karty
i inne akcesoria do gier i zabawek, materiały do uczenia się
i nauczania [z wyjątkiem aparatów], 41 doradztwo zawodowe i coaching, doradztwo zawodowe, przekazywanie
know-how [szkolenia], usługi trenerskie, usługi w zakresie
organizowania, prowadzenia oraz obsługi imprez edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, spektakli,
koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów,
konkursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych,
usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi
wystaw z dziedziny kultury i edukacji, usługi wydawnicze,
usługi publikacji elektronicznej on-line, publikacja on-line
książek i periodyków, organizowanie kursów edukacyjnych,
nauczanie i kursy korespondencyjne, prowadzenie szkoleń i nauczanie przez Internet - e-learning, organizowanie
i prowadzenie seminariów, usługi w zakresie organizowania
i prowadzenia szkoleń oraz warsztatów, usługi edukacyjne,
szkolenia, doradztwo w zakresie kształcenia i edukacji, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi studiów,
szkoleń, kursów i innych form kształcenia, usługi w zakresie
organizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów, wydawnictwa, publikowanie tekstów innych niż reklamowe.
(551) wspólne prawo ochronne
501731
(220) 2019 07 01
B2B-EUROPE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIEBIESKIE-ROLKI.PL

(210)
(731)
(531) 15.01.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 mechanizmy sprzęgania i napędu z wyjątkiem
stosowanych do pojazdów lądowych, 12 urządzenia służące
do poruszania się na lądzie, w powietrzu, w wodzie.
501728
(220) 2019 07 01
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PAROSTATEK, Cieszyn;
VERY HUMAN SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OTWARTE KARTY
(210)
(731)

(531) 24.15.08, 24.15.13, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.14
(510), (511) 7 mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), 12 urządzenia
służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu, w wodzie.

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01
(510), (511) 16 karty, materiały szkoleniowe instruktażowe,
materiały do wyroby z papieru, kartonu i tektury, publikacje, książki, broszury, prospekty, podręczniki inne drukowane materiały i pomoce dydaktyczne, czasopisma, periodyki, almanachy, albumy, poradniki, plakaty, ulotki, instrukcje,
foldery, katalogi, informatory, notatniki, kalendarze, zakładki
do książek, plansze, formatki z żetonami, karty, opakowania
z papieru, kartonu i tektury, artykuły papiernicze, zeszyty, zeszyty do kolorowania, artykuły i materiały piśmienne, 28 gry,
zabawki i akcesoria do zabawy, karty do gry, łamigłówki,
gry, gry planszowe, gry elektroniczne, gry edukacyjne, gry
instruktażowe, gry towarzyskie, gry karciane, układanki,

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

501743
(220) 2019 07 01
STROSZNAJDER MONIKA, Chrzanów
(znak słowno-graficzny)
LODOMERIA CAFE

(531) 08.01.18, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
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501749
(220) 2019 07 01
B2B-EUROPE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CONSTRUKTOR www.construktor.com
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 mechanizmy sprzęgania i napędu z wyjątkiem
stosowanych do pojazdów lądowych.
501760
(220) 2019 07 01
GRUPA POWEN-WAFAPOMP SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Warszawska Fabryka Pomp
(210)
(731)
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501807
(220) 2019 07 02
BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA,
Górki Małe
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BiFIX
(210)
(731)

(531) 11.03.14, 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 herbaty ziołowe lecznicze, zioła lecznicze, suplementy diety, 29 owoce suszone, dżemy, powidła, kompoty, konfitury galaretki, 30 herbaty, herbaty owocowe, chipsy owocowe, produkty zbożowe, wyroby cukiernicze, żelki
owocowe, cukierki owocowe, ciasta, pieczywa, przyprawy,
31 owoce świeże i owoce cytrusowe, 32 napoje bezalkoholowe, soki i syropy, napoje w proszku.
501808
(220) 2019 07 02
SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) symamis
(510), (511) 5 leki i preparaty farmaceutyczne, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, preparaty witaminowe, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety,
dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, preparaty odżywcze i witaminowe do celów
medycznych i leczniczych, probiotyki, prebiotyki, napoje
do celów leczniczych, zioła lecznicze, preparaty wspomagające leczenie, podnoszące odporność organizmu, wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy,
środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały
opatrunkowe.
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12, 01.15.23
(510), (511) 6 zawory wodociągowe metalowe, 7 zawory,
pompy, pompy wirowe poziome jedno- i wielostopniowe,
pompy wirowe pionowe jedno- i wielostopniowe, pompy do hydrotransportu, pompy wirowe dwustrumieniowe,
pompy wirowe zatapialne, pompy wałowe, pompy wyporowe, pompy próżniowe, pompy do instalacji grzewczych,
agregaty pompowe, części, podzespoły i zespoły pomp, stacje hydrauliczne, mieszalniki, maszyny i urządzenia do transportu hydraulicznego oraz podawania cieczy i transportowanych materiałów wraz z instalacjami i osprzętem, sprężarki, agregaty sprężarkowe, części, podzespoły i zespoły
sprężarek wraz z instalacjami i osprzętem, 37 instalowanie,
remonty, naprawy i konserwacje pomp, pomp wirowych poziomych jedno- i wielostopniowych, pomp wirowych pionowych jedno- i wielostopniowych, pomp do hydrotransportu, pomp wirowych dwustrumieniowych, pomp wirowych
zatapialnych, pomp wałowych, pomp wyporowych, pomp
próżniowych, pomp do instalacji grzewczych, agregatów
pompowych, stacji hydraulicznych, mieszalników, maszyn
i urządzeń do transportu hydraulicznego oraz podawania
cieczy i transportowanych materiałów, sprężarek, agregatów
sprężarkowych, stacji hydraulicznych, zaworów wodociągowych metalowych oraz przepustnic.
(210) 501796
(220) 2019 07 01
(731) ITALFARMACO, S.A., Alcobendas, ES
(540) (znak słowny)
(540) POSTAFEN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne, preparaty sanitarne do celów medycznych, dietetyczna
żywność do celów medycznych, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, suplementy diety dla
ludzi.

501811
(220) 2019 07 02
COROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Janikowo
(540) (znak słowny)
(540) DYFUZATOR
(510), (511) 7 urządzenia do napowietrzania cieczy.
(210)
(731)

501820
(220) 2019 07 02
ASKATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QML

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.23, 24.17.07, 29.01.11
(510), (511) 28 zabawki.
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501825
(220) 2019 07 02
COSMETICS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAIL TRUCK

(210)
(731)

(531) 10.03.11, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zgromadzenie towarów celem swobodnego
wyboru dla kupujących w hurtowniach, w sklepach detalicznych i na stronach internetowych z artykułami spożywczymi
i napojami alkoholowymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.18, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 3 sztuczne paznokcie, utwardzacze do paznokci, żel do paznokci, odżywki do paznokci, rozjaśniacze do paznokci, brokat do paznokci, kremy do paznokci, kosmetyki
do paznokci, lakiery do paznokci, emalie do paznokci, naklejane ozdoby do paznokci, kalkomanie do ozdabiania paznokci, emulsje do wzmacniania paznokci, preparaty do wzmacniania paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do polerowania paznokci, lakiery nawierzchniowe do paznokci, klej do utwardzania paznokci, zmywacze do paznokci
[kosmetyki], preparaty do kuracji paznokci, papier ścierny
do paznokci, podkłady do paznokci [kosmetyki], proszek
do polerowania paznokci, sztuczne paznokcie do stóp, baza
podkładowa do paznokci [kosmetyki], odżywki do skórek
wokół paznokci, papier ścierny szmerglowy do paznokci,
kleje do mocowania sztucznych paznokci, kleje do przymocowywania sztucznych paznokci, olejek do skórek wokół
paznokci, krem do skórek wokół paznokci, zmywacze lakieru
do paznokci [kosmetyki], odżywki utwardzające do paznokci
[kosmetyki], podkłady do lakierów do paznokci, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, środki do usuwania
paznokci żelowych, lakiery do paznokci w pisaku, zmywacze
do paznokci w sztyfcie, sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych, środki zmiękczające skórki przy paznokciach,
środki do usuwania skórek wokół paznokci, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, sztuczne paznokcie wykonane
z metali szlachetnych, proszki do nadawania kształtu sztucznym paznokciom, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, materiały na powłoki do paznokci u rąk, powłoki do nadawania
kształtu paznokciom u rąk, preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, 44 usługi pielęgnacji paznokci, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi
pielęgnacji paznokci rąk, salony piękności, usługi salonów
piękności.
501828
(220) 2019 07 03
EKO-VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREEN BAG
(210)
(731)
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501859
(220) 2019 07 04
KOS PAWEŁ AZYMUT, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
PL Topo

(531) 01.01.17, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 pobieralne mapy elektronicznie, komputerowe mapy cyfrowe, oprogramowania do map, oprogramowania do systemów nawigacyjnych GPS, 16 mapy, mapy
geograficzne, mapy tras, mapy drogowe, 41 publikowanie
przewodników, map turystycznych, spisów i wykazów miast
on-line i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych,
42 przygotowanie map cyfrowych, tworzenie map GPS,
aktualizacja map morskich, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, aktualizacja programów komputerowych,
oprogramowanie komputerowe (aktualizacja), aktualizowanie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie stron
internetowych, usługi aktualizacji programów komputerowych, aktualizacja oprogramowania do smartfonów, aktualizacja i ulepszenie oprogramowania komputerowego, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego,
utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego,
aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, naprawa [konserwacja, aktualizacja] oprogramowania komputerowego, pisanie i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, aktualizacja oprogramowania do systemów łączności, aktualizacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych,
aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów
komputerowych, aktualizacja programów komputerowych
na rzecz osób trzecich, projektowanie, konserwacja, opracowanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego na rzecz osób
trzecich, instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszenie
oprogramowania komputerowego, konserwacja i aktualizacja oprogramowania do systemów komunikacyjnych, projektowanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacja, aktualizacja i utrzymanie
oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, doradztwo
związane z aktualizacją oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie aktualizacji programów komputerowych.
(210) 501866
(220) 2019 07 04
(731) KOS PAWEŁ AZYMUT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PL Topo
(510), (511) 9 pobieralne mapy elektronicznie, komputerowe mapy cyfrowe, oprogramowania do map, oprogramowania do systemów nawigacyjnych GPS, 16 mapy, mapy
geograficzne, mapy tras, mapy drogowe, 41 publikowa-
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nie przewodników, map turystycznych, spisów i wykazów
miast online i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych,
42 przygotowanie map cyfrowych, tworzenie map GPS,
aktualizacja map morskich, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, aktualizacja programów komputerowych,
oprogramowanie komputerowe (aktualizacja), aktualizowanie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie stron
internetowych, usługi aktualizacji programów komputerowych, aktualizacja oprogramowania do smartfonów, aktualizacja i ulepszenie oprogramowania komputerowego, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego,
utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego,
aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, naprawa [konserwacja, aktualizacja] oprogramowania komputerowego, pisanie i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, aktualizacja oprogramowania do systemów łączności, aktualizacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych,
aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów
komputerowych, aktualizacja programów komputerowych
na rzecz osób trzecich, projektowanie, konserwacja, opracowanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego na rzecz osób
trzecich, instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszenie
oprogramowania komputerowego, konserwacja i aktualizacja oprogramowania do systemów komunikacyjnych, projektowanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacja, aktualizacja i utrzymanie
oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, doradztwo
związane z aktualizacją oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie aktualizacji programów komputerowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

501869
(220) 2019 07 04
SERRA INTERNATIONAL LTD, Londyn, GB
(znak słowno-graficzny)
Luxuri Caramel Fudge MADE IN POLAND
INGREDIENTS: SUGAR, GLUCOSE SYRUP,
WHOLE MILK, COW BUTTER, CREAM, ARTIFICIAL
FLAVOR: VANILLIN. MANUFACTURED BY „POKÓJ”
BIELSKO-BIAŁA, UL. LEGIONÓW 52

(531)

03.04.02, 03.04.24, 03.04.26, 25.05.25, 08.01.19,
19.03.24, 24.17.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 słodycze (cukierki), pomadki (słodycze), cukierki ciągutki.
501878
(220) 2019 07 04
FLEX LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)

(210)
(731)
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(540) Flex Logistics
(510), (511) 39 organizowanie transportów krajowych i zagranicznych.
(210) 501894
(220) 2019 07 04
(731) FUNDACJA SZTUKA I PASJA, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 29.01.15, 26.03.04, 26.03.10, 02.09.01, 26.01.06, 26.04.03
(510), (511) 41 rozwijanie kompetencji zawodowych przez
grę w brydża, rozwijanie kompetencji zawodowych, organizowanie i prowadzenie konkursów, organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
konkursów w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie
i prowadzenie konkursów w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie konkursów artystycznych, prowadzenie
konkursów telefonicznych, prowadzenie konkursów w Internecie, organizowanie i prowadzenie kwizów, organizowanie
i prowadzenie gier, organizowanie i prowadzenie gier edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, organizowanie i prowadzenie zawodów e-sportowych, organizowanie
i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród, organizacja
i prowadzenie wystaw kulturalnych i sportowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach kulturalnych,
organizowanie i prowadzenie wystaw w celach rekreacyjnych,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie wykładów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych,
organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu
i handlu, organizowanie i prowadzenie konferencji związanych z reklamą, organizowanie i prowadzenie konferencji
związanych z rozrywką, organizowanie i prowadzenie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, organizowanie
i prowadzenie konferencji w celach rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie i prowadzenie konferencji związanych ze szkoleniem
zawodowym, kształcenie praktyczne [pokazy], pokazy edukacyjne, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie
pokazów w celach edukacyjnych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizacja i prowadzenie seminariów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie
seminariów dotyczących biznesu, organizowanie i prowadzenie seminariów związanych z działalnością kulturalną, organizowanie i prowadzenie seminariów związanych z reklamą, organizowanie i prowadzenie seminariów związanych z edukacją, organizowanie i prowadzenie seminariów związanych
z rozrywką, organizowanie i prowadzenie seminariów w ce-
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lach rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie seminariów
dotyczących handlu, organizowanie i prowadzenie seminariów szkoleniowych, organizowanie widowisk w celach edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach rekreacyjnych, organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, organizowanie
zjazdów w celach edukacyjnych, organizowanie zjazdów
w celach biznesowych, organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych,
planowanie konferencji w celach edukacyjnych, planowanie
seminariów w celach edukacyjnych, planowanie wykładów
w celach edukacyjnych, prowadzenie zjazdów w celach rozrywkowych, przeprowadzanie konwencji, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, sympozja związane z edukacją, sympozja związane z rozrywką,
udostępnianie informacji na temat kongresów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem kongresów, usługi w zakresie wystaw dla celów rozrywkowych, usługi w zakresie wystaw w celach edukacyjnych, usługi w zakresie konferencji, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem konferencji, usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kolokwiów, prowadzenie loterii, fotografia, opracowywanie formatów dla programów telewizyjnych, opracowywanie formatów do filmów, prezentacja nagrań wideo, prezentowanie programów radiowych, prezentowanie programów telewizyjnych, produkcja filmów, produkcja widowisk,
produkcja filmów szkoleniowych, produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, produkcja filmów w celach rozrywkowych,
produkcja filmów w celach edukacyjnych, produkcja filmów
wideo i DVD, produkcja graficznych fragmentów filmowych,
produkcja i prezentacja programów radiowych, produkcja imprez sportowych, produkcja imprez sportowych na potrzeby
radiowe, produkcja imprez sportowych na potrzeby telewizji,
produkcja imprez sportowych na potrzeby filmowe, produkcja
nagrań muzycznych, produkcja nagrań wideo, produkcja obrazów animowanych, produkcja prezentacji audiowizualnych,
produkcja programów dźwiękowych, produkcja programów
telewizyjnych, przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów do celów technicznych, realizacja nagrań audiowizualnych, realizacja nagrań fonograficznych, realizacja programów rozrywkowych na żywo,
realizacja rozrywki na żywo, realizacja rozrywki w formie taśm
wideo, usługi produkcji filmów, usługi produkcji radiowej, usługi w zakresie nagrań, usługi związane z produkcją rozrywki
w postaci telewizji, usługi związane z produkcją rozrywki
w formie filmów, usługi związane z produkcją rozrywki w postaci materiałów wideo, wypożyczanie taśm wideo i filmów,
wypożyczanie taśm informacje na temat sportu, inscenizowanie turniejów, organizacja turniejów sportowych, organizowanie turniejów, organizowanie imprez i zawodów sportowych,
organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, trenowanie, udostępnianie biuletynów on-line w dziedzinie rozrywki sportowej, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu na turnieje
sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu na turnieje brydżowe, udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów sportowych, usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sportowych, usługi informacyjne w zakresie biletów na wydarzenia
sportowe, usługi trenerskie, usługi w zakresie nabywania biletów na imprezy sportowe, usługi w zakresie notowań wyników sportowych, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, usługi
rozrywkowe, usługi wyrównywania szans [handicap] podczas
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imprez sportowych, zajęcia sportowe i rekreacyjne, biblioteczne usługi wyszukiwania fotografii, usługi archiwów bibliotecznych, usługi biblioteczne [usługi bibliotek], usługi bibliotek
elektronicznych, usługi biblioteczne świadczone za pośrednictwem komputerowej bazy danych, usługi bibliotekarskie
w zakresie wyszukiwania on-line, usługi biblioteki fotograficznej, usługi doradcze w zakresie bibliotek, wypożyczanie książek i innych publikacji, wypożyczanie materiałów drukowanych, badania edukacyjne, budowanie zespołu (edukacja), coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], doradztwo
specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo szkoleniowe
w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, usługi przekwalifikowania zawodowego, doradztwo zawodowe, dostarczanie informacji dotyczących edukacji, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja, edukacja on-line z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, edukacja
sportowa, edukacja zawodowa, edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, edukacyjne usługi doradcze, imprezy z degustacją
win w celach edukacyjnych, informacja dotycząca edukacji
udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, informacja o edukacji, informacje bibliograficzne, informacje dotyczące edukacji sportowej, informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo
edukacyjne i szkoleniowe), informacje i wiadomości online
w dziedzinie szkoleń zawodowych, informacje związane z egzaminowaniem, kształcenie na uniwersytetach i w szkołach
wyższych, kursy szkoleniowe, kursy korespondencyjne, nauka
na odległość, kursy w zakresie rozwoju osobistego, mentoring
akademicki na rzecz dzieci w wieku szkolnym, nauczanie, nauczanie gry w brydża, organizacja i przeprowadzanie kursów,
organizacja egzaminów [edukacja], opracowywanie podręczników edukacyjnych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów,
ocena orientacji zawodowej, ocena nauczania w celu zapobiegania trudnościom w uczeniu się, organizacja sympozjów dotyczących szkoleń, organizacja i prowadzenie szkoleń, organizowanie i prowadzenie festiwali, organizowanie festiwali w celach szkoleniowych, organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie on-line,
organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji,
organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie zajęć dotyczących gry w brydża, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie imprez edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie kongresów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie kursów korespondencyjnych, organizowanie i prowadzenie kursów instruktażowych, organizowanie i prowadzenie
kursów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
programów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie
spotkań z dziedziny edukacji, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie szkoleń handlowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń biznesowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, organizowanie i prowadzenie uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie uczestnictwa uczniów
w zajęciach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, organizowanie i prowadzenie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie wykładów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
zajęć dydaktycznych, organizowanie i prowadzenie zjazdów
edukacyjnych, podyplomowe kursy szkoleniowe, produkcja
materiałów kursowych rozprowadzanych na wykładach za-
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wodowych, produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych wykładach, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych seminariach, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na seminariach zawodowych, produkcja materiałów
kursowych rozprowadzanych na kursach zarządzania, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach zawodowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na wykładach z zarządzania, produkowanie materiałów szkoleniowych rozprowadzanych podczas seminariów z zakresu zarządzania, prowadzenie imprez
edukacyjnych, prowadzenie kursów, prowadzenie kursów
edukacyjnych, prowadzenie kursów instruktażowych, prowadzenie kursów korespondencyjnych, prowadzenie kursów,
seminariów i warsztatów, prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, prowadzenie warsztatów [szkolenia], przekazywanie know-how [szkolenia], przeprowadzanie
egzaminów edukacyjnych, przeprowadzanie sprawdzianów
edukacyjnych, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach edukacyjnych, przygotowanie
prezentacji do celów szkoleniowych, przyznawanie świadectw edukacyjnych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, skomputeryzowane szkolenia, sprawdziany edukacyjne, szkolenia biznesowe, szkolenia edukacyjne, szkolenia nauczycieli, szkolenia personelu, szkolenia w dziedzinie biznesu,
szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, szkolenia w zakresie możliwości zatrudnienia, szkolenie prowadzone za pomocą gry, szkolenie przy wykorzystaniu struktury symulacyjnej, szkolenie i instruktaż, szkolenie w oparciu o komputery,
szkolenie w zakresie zajęć rekreacyjnych, trening umiejętności
zawodowych, trening rozwoju osobistego, trening osobisty
[szkolenie], testy edukacyjne, szkolenie zaawansowane, szkolenia wyjazdowe, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, udostępnianie kursów korespondencyjnych, udostępnianie obiektów
i sprzętu do nauczania, usługi doradcze dotyczące edukacji
i szkoleń, usługi edukacji biznesowej, usługi edukacyjne, usługi
edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi edukacyjne dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane
ze sportem, usługi edukacyjne klubów, usługi edukacyjne
w zakresie szkoleń biznesowych, usługi edukacyjne w postaci
spersonalizowanego nauczania, usługi edukacyjne w postaci
kursów korespondencyjnych, usługi edukacyjne w zakresie
zarządzania, usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, usługi edukacyjne związane z biznesem,
usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, usługi informacyjne dotyczące edukacji, usługi informacyjne dotyczące książek, usługi instruktażowe i szkoleniowe, usługi instytutów edukacyjnych, usługi konsultacyjne
w obszarze kulturalnym, sportowym i szkoleniowym, usługi
konsultacyjne w zakresie edukacji, usługi konsultacyjne w zakresie szkolenia inżynierów, usługi konsultacyjne związane
ze szkoleniami pracowników, usługi kształcenia praktycznego,
usługi nauki na odległość świadczone on-line, usługi szkoleniowe dla biznesu, usługi szkolenia zawodowego, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, usługi szkolenia personelu,
usługi szkoleniowe dotyczące zdrowia zawodowego, usługi
szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, usługi trenerów osobistych, usługi w zakresie edukacji sportowej,
usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, usługi w zakresie szkoleń
i przygotowania zawodowego, usługi w zakresie przygotowywania programów nauczania, usługi w zakresie oświaty [na-
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uczanie], usługi w zakresie organizacji i prowadzenia kursów
szkoleniowych, usługi w zakresie oceniania w edukacji, usługi
w zakresie nauczania korespondencyjnego, warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, wydawanie nagród edukacyjnych, wypożyczanie materiałów dydaktycznych, wypożyczanie materiałów instruktażowych,
wypożyczanie materiałów i urządzeń edukacyjnych, wypożyczanie materiałów szkoleniowych, wypożyczanie przyrządów
dydaktycznych, wyznaczanie standardów edukacyjnych, zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, zapewnianie kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów instruktażowych,
zapewnianie kursów edukacyjnych, zapewnianie kursów dotyczących oceny umiejętności, zapewnianie instruktażu związanego z ćwiczeniami, zarządzanie usługami edukacyjnymi,
zapewnianie szkoleń on-line, zapewnianie szkoleń, kształcenia
i nauczania, zapewnianie pokazów edukacyjnych, tłumaczenia (usługi -), edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia innych niż do celów reklamowych, elektroniczna publikacja tekstów i druków innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, konsultacje
edytorskie, korekta rękopisów, multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania gazet, multimedialne wydania
magazynów, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie, publikowanie elektroniczne,
publikacja i redagowanie książek, publikowanie książek i czasopism elektronicznych w systemie on-line, publikowanie
książek, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie
książek instruktażowych, publikowanie magazynów, publikowanie almanachów, publikowanie literatury instruktażowej,
publikowanie książek związanych z rozrywką, publikowanie
multimedialne książek, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, publikowanie podręczników, publikacja broszur, publikacja gazet, publikacja gazet elektronicznych on-line, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikowanie dokumentów, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie czasopism, publikowanie arkuszy informacyjnych, publikacje multimedialne, publikacja wyników
badań klinicznych, publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, publikacja prac naukowych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych
lub Internetu, publikacja kalendarzy imprez, publikacja kalendarzy, publikowanie druków, również w formie elektronicznej,
innych niż do celów reklamowych, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych
materiałów edukacyjnych, publikowanie fotografii, publikowanie periodyków, publikowanie katalogów, publikowanie gier
komputerowych, publikowanie magazynów, publikowanie
materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe,
w formie elektronicznej, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, publikowanie materiałów multimedialnych on-line, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych, publikowanie
naukowych czasopism informacyjnych, publikowanie opowiadań, publikowanie piosenek, publikowanie plakatów, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych,
publikowanie recenzji, publikowanie roczników [kronik szkolnych], publikowanie tekstów, publikowanie tekstów i obrazów,
w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie tekstów w postaci płyt CD-ROM, publikowanie ulotek, redagowanie tekstów (innych niż teksty rekla-
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mowe), redagowanie tekstów pisanych, redagowanie tekstów
pisanych, innych niż reklamowe, sprawozdania wiadomości,
świadczenie usług w zakresie studiów nagrań wideo, udostępnianie czasopisma on-line obejmującego informacje w dziedzinie gier komputerowych, udostępnianie podręcznych księgozbiorów literatury i archiwów dokumentacyjnych, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji,
które mogą być przeglądane, udzielanie informacji związanych z publikowaniem, usługi doradcze w zakresie publikowania, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji książek, usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych, usługi pisania tekstów, usługi publikacji, usługi programów informacyjnych dla radia lub telewizji, usługi publikacji multimedialnego
oprogramowania rozrywkowego, usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie publikacji biuletynów, usługi
w zakresie publikacji przewodników, usługi w zakresie publikacji książek, usługi w zakresie publikowania on-line, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi
wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, usługi wydawnicze
za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi
związane z pisaniem scenariuszy, wydawanie audiobooków,
wydawanie biuletynów, wydawanie czasopism i książek,
w tym w postaci elektronicznej, wydawanie gazet, wydawanie
katalogów, wydawanie prospektów, wypożyczanie czasopism, wypożyczanie gazet i czasopism.
(210) 501917
(220) 2019 03 25
(731) HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Hornigold - w drodze do domu
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie.
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kombinezony dla niemowląt i dzieci [odzież], koszule, osłony
przed słońcem (daszki), piżamy, piżamy dla dzieci, skarpetki,
spodnie, spódnice, pieluszki dla dzieci z materiałów tekstylnych, szlafroki, śliniaki niepapierowe, t-shirty, wyprawka dziecięca [ubrania], odzież okołoporodowa, odzież połogowa,
44 usługi medyczne, fizjoterapia, fizykoterapia, hospicja, kliniki medyczne, masaż, medyczna opieka pielęgniarska, opieka zdrowotna, usługi optyczne, niehospitalizacyjne placówki
opieki medycznej, placówki rekonwalescencji [w warunkach
domowych], placówki rekonwalescencji [z opieką medyczną
w warunkach domowych], pomoc medyczna, usługi sanatoryjne, szpitale, usługi położnicze [akuszeria], usługi telemedyczne, usługi w zakresie korzystania z solariów, wypożyczanie urządzeń sanitarnych.
(210) 501983
(220) 2019 07 08
(731) CZUBAK MARCIN,
(540) (znak słowny)
(540) ROTISERIA KURCZAK Z ROŻNA
(510), (511) 35 usługi w zakresie franchisingu, doradztwo
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, promocja i reklama, organizowanie pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, badania rynku
artykułów spożywczych, zarządzanie sklepami detalicznymi,
hurtowymi, internetowymi. usługi reklamowe, usługi reklamy za pośrednictwem środków masowego przekazu: Internet, radio, telewizja, dystrybucja materiałów reklamowych,
doradztwo dotyczące organizacji działalności gospodarczej,
43 usługi gastronomiczne, usługi gastronomiczne - dania
z rożna, usługi zaopatrzenia z żywność i napoje usługi dotyczące restauracji, restauracji samoobsługowych, barów przekąskowych, barów szybkiej obsługi, kawiarni oraz sieci barów
szybkiej obsługi (fast food), lokale serwujące dania z rożna,
usługi z zakresu cateringu, usługi z zakresu zaopatrywania
w żywność na zamówienie za pomocą sieci komputerowej
w systemie on-line.
(210)
(731)
(540)
(540)

501989
(220) 2019 07 08
CHAWCHUNOWICZ ŁUKASZ, Lubań
(znak słowno-graficzny)
CLEDO SYSTEMS

501947
(220) 2019 07 06
MEDBEST CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Magdalenka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) medbest care
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 26.04.04,
26.04.05, 02.09.01
(510), (511) 24 bielizna pościelowa, bielizna pościelowa
dla niemowląt i dzieci, kołderki do przykrywania nóg, kapy
i przykrycia na łóżka [narzuty], pokrycie na materace, pokrycie na materace dla dzieci, pokrowce i poszewki na poduszki,
pokrowce i poszewki na poduszki dla dzieci, prześcieradła,
prześcieradła dla dzieci i niemowląt, śpiwory [poszwy zastępujące prześcieradła], śpiwory dla niemowląt, śpiwory
dla dzieci, wsypa [bielizna pościelowa], wsypy [pokrowce
na materace], 25 odzież, odzież i nakrycia głowy dla dzieci,
bielizna damska, bielizna osobista, bielizna dla dzieci, bluzki,

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.08, 26.01.03, 26.01.19
(510), (511) 6 blokady na koła pojazdów, metalowe konstrukcje, rampy metalowe do parkowania pojazdów, ograniczniki metalowe, słupy metalowe, szkielety konstrukcyjne
metalowe, 7 rampy załadunkowe, urządzenia przeładunkowe do załadunku i wyładunku, 11 lampy oświetleniowe,
17 zderzaki amortyzujące gumowe.
(210) 501994
(220) 2019 07 08
(731) COLLEGIUM NOBILIUM, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Invisible College
(510), (511) 16 albumy, broszury, czasopisma, druki, książki,
materiały dydaktyczne, materiały szkoleniowe, periodyki,
podręczniki, prospekty, publikacje, skrypty, 41 edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych, edukacja zawodowa i indywidualna, organizowanie seminariów, wykładów, wystaw i konkur-
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sów związanych z edukacją, kulturą, sztuką i przedsiębiorczością, organizowanie i prowadzenie programów stypendialnych, doradztwo w zakresie edukacji i szkoleń związanych
z nauką, kulturą, sztuką, nauczanie korespondencyjne i prowadzone za pośrednictwem Internetu, publikowanie książek
i materiałów szkoleniowych także na nośnikach cyfrowych
i on-line, prowadzenie działalności związanej ze sportem,
organizowanie obozów sportowych i edukacyjnych, wypożyczanie książek i materiałów edukacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

502006
(220) 2019 07 09
CHOJEŃSKI KLUB SPORTOWY, Łódź
(znak słowno-graficzny)
CHOJEŃSKI KLUB SPORTOWY ŁÓDŹ 1923

(531) 29.01.13, 24.01.03, 24.01.05, 27.05.01, 21.03.01
(510), (511) 14 medale, odznaki pamiątkowe, odznaki
z metali szlachetnych, odznaki wpinane w klapę z metali
szlachetnych, ozdobne zapinki, breloczki, figurki z metali
szlachetnych, puchary z metali szlachetnych, biżuteria, bransoletki, broszki, kolczyki, breloczki ozdobne do kluczy, spinki i szpilki do krawatów, żetony miedziane, monety, ozdoby
biżuteryjne, posągi z metali szlachetnych, posążki z metali
szlachetnych, zegarki, zegarki na rękę, zegary, 16 czasopisma,
dzienniki, foldery, albumy, fotografie, opakowania z tworzyw
sztucznych, artykuły biurowe, figurki graczy z papieru, papierowe gadżety sportowe, afisze, plakaty, artykuły papiernicze,
bloczki do pisania, bloki do pisania listowe, broszury, chorągiewki papierowe, długopisy, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kapelusze z kartonu, kartki, karty pocztowe, koperty - artykuły piśmienne, naklejki adresowe, nalepki,
naklejki -materiały piśmienne, notatniki, notesy podręczne,
papierowe okładki, papierowe obwoluty, ołówki, ołówki automatyczne, papeteria, papier listowy, papier pakowy, papier
srebrny, papier świecący, pieczęcie - stemple, pióra - artykuły
biurowe, pióra kulkowe, pióra wieczne, prospekty, segregatory, skoroszyty na dokumenty, teczki - artykuły biurowe,
papierowe skoroszyty, torebki do pakowania z papieru lub
tworzyw sztucznych, zakładki do książek, zeszyty, pudełka
na kapelusze z kartonu lub z papieru, 18 aktówki, dyplomatki,
pudełka na kapelusze skórzane, pudełka na kapelusze z imitacji skóry, parasolki przeciwsłoneczne i przeciwdeszczowe,
portfele, portmonetki, smycze skórzane, tornistry szkolne,
paski, torby, walizki, 21 kubki nie z metali szlachetnych, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, maselniczki, naczynia
na masło, otwieracze do butelek, pałeczki do koktajli, kufle,
dzbany, butelki, bidony, patery, wazony, puchary z porcelany, szkła, klosze do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera, kubki z metali szlachetnych, kufle z metali szlachetnych, 22 torby do pakowania z materiałów tekstylnych,
worki do pakowania z materiałów tekstylnych, 24 sztandary,
flagi, chorągiewki, pledy, ręczniki, 25 bandany na szyję, bezrękawniki, bluzki koszulowe, chusty, czapki, fulary - apaszki,
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kapelusze, krawaty, kurtki, nakrycia głowy, daszki do osłony
przed słońcem, peleryny, podkoszulki, obuwie, nakrycia głowy, rękawice, rękawiczki, szale, szaliki, T-shirty, odzież z materiałów tekstylnych oraz skórzana, w tym: bluzy, koszule,
piżamy, pulowery, sukienki, spodnie, spodenki, swetry, szarfy,
szelki, skarpety, getry, kąpielówki, czepki, kalosze, 34 pudełka na cygara z metali szlachetnych, cygarniczki, 35 reklama
osób trzecich na ich zlecenie, wypożyczanie materiałów
reklamowych, agencje informacji handlowej, analiza kosztów, badania rynku, dekoracja wystaw sklepowych w celach
handlowych i reklamowych, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
dystrybucja materiałów reklamowych - próbek, druków, prospektów, broszur, gadżety reklamowe, marketing, materiały
reklamowe na samochodach, informacja o działalności gospodarczej, informacja w zakresie działalności gospodarczej,
manekiny do celów reklamowych i promowania sprzedaży,
pokazy towarów, powielanie dokumentów, pozyskiwanie
danych do komputerowych bazy danych, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, reklamy, reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozlepianie plakatów
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych - ulotki, prospekty, druki, próbki, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie próbek - dystrybucja, sondaże, opinie, uaktualnianie materiałów reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
wynajmowanie miejsc do handlowania, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hurtowniach, sklepach, za pomocą sieci komputerowej, sprzedaży
wysyłkowej, 41 doradztwo w zakresie użytkowania obiektów
sportowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, organizowanie konkursów piękności,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie kursów i szkoleń edukacyjnych o profilu rekreacyjno-sportowym, organizowanie i prowadzenie centrów rozrywki i rekreacji, organizowanie spektakli jako usługi
impresariów, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie loterii, organizowanie obozów sportowych,
organizowanie przyjęć - rozrywka, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, parki rozrywki, planowanie
przebiegu przyjęć - część rozrywkowa, poradnictwo zawodowe - porady w zakresie edukacji lub kształcenia, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie książek,
rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, usługi tłumaczeń,
usługi związane z organizacją wypoczynku, usługi w zakresie
organizowania imprez: artystycznych, informacyjnych, kulturalnych, muzycznych, naukowych, plenerowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, konkursów i festiwali,
pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod dźwiękowych, słownych, technik audiowizualnych, użytkowanie sal
kinowych, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem
pojazdów.
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(540)
(540)
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502014
(220) 2019 07 09
DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce
(znak słowno-graficzny)
Drosed POLSKIE SMAKI Kurczak karmiony paszą
BEZ GMO POTWIERDZONE przez ekspertów
JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY JAKOŚCI
ŻYWNOŚCI CENTRUM JAKOŚCI AGROEKO Kurczak
KUKURYDZIANY UNIKALNY SMAK SŁONECZNY
KOLOR WYŚMIENITY NA ROSÓŁ
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z organizacją koncertów, usługi związane z organizacją wypoczynku, udostępnianie ośrodków rekreacji, wypożyczanie
sprzętu sportowego i rekreacyjnego z wyjątkiem pojazdów,
43 domy turystyczne, kawiarnie, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, rezerwacje
kwater na pobyt czasowy, restauracje, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, stołówki, usługi barowe, usługi
w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, wynajmowanie sal na posiedzenia, wypożyczanie leżaków.
(210) 502030
(220) 2019 07 09
(731) DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce
(540) (znak słowny)
(540) Drosed. PROSTE z natury
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, ekstrakty mięsne, konserwowane,
mrożone, suszone, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, ryb,
drobiu, dziczyzny, dania gotowe z mięsa, wędliny, konserwy
mięsne, jaja, 31 żywe zwierzęta, karma dla zwierząt.
502036
(220) 2019 07 09
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUPAŻ SPIRYTUSÓW KRAFT BIELICE WÓDKA
KRATFOWA

(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 03.07.03, 05.07.02, 05.03.13, 05.03.15,
26.04.04, 26.04.09, 06.07.25, 01.17.11
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, ekstrakty mięsne, konserwowane,
mrożone, suszone, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, ryb,
drobiu, dziczyzny, dania gotowe z mięsa, wędliny, konserwy
mięsne, jaja, 31 żywe zwierzęta, karma dla zwierząt.
(210)
(731)
(540)
(540)

502015
(220) 2019 07 09
BABENKO OLENA KENGO, Kraków
(znak słowno-graficzny)
KENGO PRZEPROWADZKI

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 33 wysokoprocentowe napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa) czyste i smakowe, wódka, alkohole destylowane, ekstrakty alkoholowe, gorzkie nalewki, spirytus
spożywczy, 40 produkcja na zamówienie napojów alkoholowych, usługi destylacji alkoholu.
502042
(220) 2019 07 09
LIGHTOFFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lightoffo

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 18.01.15, 07.01.09, 26.11.21
(510), (511) 39 przeprowadzki.
502018
(220) 2019 07 09
MORZE DOMKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrzosowo
(540) (znak słowny)
(540) MorzeDomkow.pl
(510), (511) 41 obsługa salonów gier i automatów do gier,
parki rozrywki, usługi związane z organizacją i obsługą dyskotek, usługi związane z organizacją rozrywki, usługi z wiązane
(210)
(731)

(531) 26.04.17, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, przyrządy miernicze,
do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery.
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502059
(220) 2019 07 09
NOGAJ DAMIAN TONADO-DAMIAN NOGAJ,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hulajnoginadoby
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 39 wypożyczanie i wynajem pojazdów, 41 wynajem hulajnóg.
(210) 502077
(220) 2019 07 10
(731) WIELGUS GRZEGORZ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Hotel Pollera
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz
pomieszczeń na posiedzenia, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
502148
(220) 2019 07 11
JAROSIŃSKI TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWE OKRUSZEK, Rogozino
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Signora

(210)
(731)

(531)

02.03.18, 11.01.04, 11.03.09, 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02,
08.07.03
(510), (511) 30 makarony.
(210)
(731)
(540)
(540)
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nych, metalowe ręczne narzędzia budowlane do naprawy
i konserwacji, 35 sprzedaż on-line (internetowa) w zakresie
metalowych i niemetalowych urządzeń budowlanych do cięcia płyt glazurniczych, płyt ceramicznych, metalowych i niemetalowych urządzeń budowlanych - stołów glazurniczych,
narzędzi ręcznych metalowych i niemetalowych, narzędzi
ręcznych metalowych i niemetalowych o napędzie ręcznym,
narzędzi metalowych i niemetalowych do okrawania płyt glazurniczych i płyt ceramicznych, metalowych i niemetalowych
ręcznych narzędzi budowlanych do naprawy i konserwacji,
sprzedaż detaliczna i hurtowa w zakresie metalowych i niemetalowych urządzeń budowlanych do cięcia płyt glazurniczych, płyt ceramicznych, metalowych i niemetalowych urządzeń budowlanych - stołów glazurniczych, narzędzi ręcznych
metalowych i niemetalowych, narzędzi ręcznych metalowych
i niemetalowych o napędzie ręcznym, narzędzi metalowych
i niemetalowych do okrawania płyt glazurniczych i płyt ceramicznych, metalowych i niemetalowych ręcznych narzędzi
budowlanych do naprawy i konserwacji, usługi marketingowe w zakresie metalowych i niemetalowych urządzeń budowlanych do cięcia płyt glazurniczych, płyt ceramicznych,
metalowych i niemetalowych urządzeń budowlanych - stołów glazurniczych, narzędzi ręcznych metalowych i niemetalowych, narzędzi ręcznych metalowych i niemetalowych
o napędzie ręcznym, narzędzi metalowych i niemetalowych
do okrawania płyt glazurniczych i płyt ceramicznych, metalowych i niemetalowych ręcznych narzędzi budowlanych
do naprawy i konserwacji, doradztwo gospodarcze w zakresie
metalowych i niemetalowych urządzeń budowlanych do cięcia płyt glazurniczych, płyt ceramicznych, metalowych i niemetalowych urządzeń budowlanych - stołów glazurniczych,
narzędzi ręcznych metalowych i niemetalowych, narzędzi
ręcznych metalowych i niemetalowych o napędzie ręcznym,
narzędzi metalowych i niemetalowych do okrawania płyt
glazurniczych i płyt ceramicznych, metalowych i niemetalowych ręcznych narzędzi budowlanych do naprawy i konserwacji, import i export w zakresie metalowych i niemetalowych urządzeń budowlanych do cięcia płyt glazurniczych,
płyt ceramicznych, metalowych i niemetalowych urządzeń
budowlanych - stołów glazurniczych, narzędzi ręcznych metalowych i niemetalowych, narzędzi ręcznych metalowych
i niemetalowych o napędzie ręcznym, narzędzi metalowych
i niemetalowych do okrawania płyt glazurniczych i płyt ceramicznych, metalowych i niemetalowych ręcznych narzędzi
budowlanych do naprawy i konserwacji.
502166
(220) 2019 07 11
TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

502152
(220) 2019 07 11
LIWOCH MIROSŁAW WASAGO, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
WASAGO

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe urządzenie budowlane do cięcia
płyt glazurniczych, płyt ceramicznych, metalowe urządzenie
budowlane - stół glazurniczy, narzędzia ręczne metalowe,
narzędzia ręczne metalowe o napędzie ręcznym, narzędzia
metalowe do okrawania płyt glazurniczych i płyt ceramicz-

(531) 01.15.03, 26.05.08
(510), (511) 9 oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, oprogramowanie do gier wideo, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, aplikacje komputerowe do pobrania, urządzenia technologii
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne, cyfrowe dyski
audio, cyfrowe nośniki do nagrywania danych, cyfrowe no-
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śniki do przechowywania danych, cyfrowe taśmy audio,
urządzenia i nośniki do przechowywania danych, dyski audio,
dyski CD z danymi, dyski komputerowe, dyski gier komputerowych, nagrane dyski laserowe zawierające gry, nagrane dyski
laserowe, nośniki informacji [kodowane lub magnetyczne],
nośniki informacji [elektryczne lub elektroniczne], nośniki
do rejestracji dźwięku, nośniki nadające się do przetwarzania
komputerowego, pamięć USB [pendrive], pamięci zewnętrzne
USB, pliki do ściągnięcia do telefonu komórkowego, publikacje elektroniczne ładowalne, czasopisma elektroniczne, filmy
do pobrania, informacje do pobrania nawiązujące do gier,
instrukcje obsługi w formie elektronicznej, 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, 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, nośników
formatów MP3, tak by umożliwić ich obejrzenie i dokonanie
zakupu za pośrednictwem sieci komputerowej, 38 emisja
programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem
sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i sieci telefonii komórkowej: usługa prowadzenia portali internetowych
w zakresie: udostępniania gier, utrzymywania stron, prowadzenia forów, przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, wyszukiwarek internetowych, zarządzania kontami
abonentów, udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych, aukcji publicznych, reklamy na rzecz
osób trzecich, informacji handlowej, transmisja programów
telewizyjnych, nadawanie telewizji kablowej, 41 dostarczanie
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, 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, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, produkcja filmów,
innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, reżyseria filmowa inna niż reżyseria filmów reklamowych, usługi rozrywkowe, usługi reporterskie, telewizyjne
usługi rozrywkowe, studia filmowe, fotoreportaże, informacja
o imprezach rozrywkowych, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi gier oferowane w systemie
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie
filmów on-line nie do pobrania, administrowanie [organizacja] usługami w zakresie gier, informacje dotyczące rozrywki
dostarczanej on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, informacje dotyczące rozrywki w postaci gier komputerowych udostępniane on-line z komputerowej bazy danych
lub ze światowej sieci komunikacyjnej, informacje on-line
z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych, udostępnianie interaktywnych gier komputerowych z udziałem kilku
graczy, za pośrednictwem Internetu oraz elektronicznych sieci
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komunikacyjnych, usługi rozrywkowe w zakresie gier komputerowych i wideo, usługi rozrywkowe w zakresie kojarzenia
użytkowników z grami komputerowymi, usługi rozrywkowe
w zakresie sportów elektronicznych.
502167
(220) 2019 07 11
TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 01.15.03, 26.05.08, 29.01.04
(510), (511) 9 oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, oprogramowanie do gier wideo, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, aplikacje komputerowe do pobrania, urządzenia technologii
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne, cyfrowe dyski
audio, cyfrowe nośniki do nagrywania danych, cyfrowe nośniki do przechowywania danych, cyfrowe taśmy audio,
urządzenia i nośniki do przechowywania danych, dyski audio,
dyski CD z danymi, dyski komputerowe, dyski gier komputerowych, nagrane dyski laserowe zawierające gry, nagrane dyski
laserowe, nośniki informacji [kodowane lub magnetyczne],
nośniki informacji [elektryczne lub elektroniczne], nośniki
do rejestracji dźwięku, nośniki nadające się do przetwarzania
komputerowego, pamięć USB [pendrive], pamięci zewnętrzne
USB, pliki do ściągnięcia do telefonu komórkowego, publikacje elektroniczne ładowalne, czasopisma elektroniczne, filmy
do pobrania, informacje do pobrania nawiązujące do gier,
instrukcje obsługi w formie elektronicznej, 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, 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, nośników
formatów MP3, tak by umożliwić ich obejrzenie i dokonanie
zakupu za pośrednictwem sieci komputerowej, 38 emisja
programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem
sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i sieci telefonii komórkowej: usługa prowadzenia portali internetowych
w zakresie: udostępniania gier, utrzymywania stron, prowadzenia forów, przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, wyszukiwarek internetowych, zarządzania kontami
abonentów, udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, wyboru pakietów programowych pro-
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gramów telewizyjnych, aukcji publicznych, reklamy na rzecz
osób trzecich, informacji handlowej, transmisja programów
telewizyjnych, nadawanie telewizji kablowej, 41 dostarczanie
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, 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, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, produkcja filmów
innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, usługi rozrywkowe, usługi reporterskie, telewizyjne
usługi rozrywkowe, studia filmowe, fotoreportaże, informacja
o imprezach rozrywkowych, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi gier oferowane w systemie
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie
filmów on-line nie do pobrania, administrowanie [organizacja] usługami w zakresie gier, informacje dotyczące rozrywki
dostarczanej online z komputerowej bazy danych lub Internetu, informacje dotyczące rozrywki w postaci gier komputerowych udostępniane on-line z komputerowej bazy danych
lub ze światowej sieci komunikacyjnej, informacje on-line
z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych, udostępnianie interaktywnych gier komputerowych z udziałem kilku
graczy, za pośrednictwem Internetu oraz elektronicznych sieci
komunikacyjnych, usługi rozrywkowe w zakresie gier komputerowych i wideo, usługi rozrywkowe w zakresie kojarzenia
użytkowników z grami komputerowymi, usługi rozrywkowe
w zakresie sportów elektronicznych.
502175
(220) 2019 07 12
KOMPOZYTORNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fikamy przedszkole

(210)
(731)

(531)

03.03.01, 03.03.24, 24.17.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10,
29.01.13
(510), (511) 41 prowadzenie szkół (w tym szkół muzycznych), prowadzenie przedszkoli, edukacja, informacja o edukacji, nauczanie, nauczanie w szkołach, nauczanie w przedszkolach, prowadzenie zajęć ze śpiewu i muzyki, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie książek,
publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, organizowanie wypoczynku, organizowanie i prowadzenie konferencji, koncertów, występów, seminariów, organizowanie
i prowadzenie klubów malucha (miejsc opieki nad dziećmi),
organizowanie i prowadzenie półkolonii.
502176
(220) 2019 07 12
KOMPOZYTORNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Fikamy bez MAMY!
(510), (511) 41 prowadzenie szkół (w tym szkół muzycznych), prowadzenie przedszkoli, edukacja, informacja o edukacji, nauczanie, nauczanie w szkołach, nauczanie w przedszkolach, prowadzenie zajęć ze śpiewu i muzyki, publiko(210)
(731)
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wanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie książek,
publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, organizowanie wypoczynku, organizowanie i prowadzenie konferencji, koncertów, występów, seminariów, organizowanie
i prowadzenie klubów malucha (miejsc opieki nad dziećmi),
organizowanie i prowadzenie półkolonii.
502177
(220) 2019 07 12
KOMPOZYTORNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) KOMPOZYTORNIA
(510), (511) 41 prowadzenie szkół (w tym szkół muzycznych), prowadzenie przedszkoli, edukacja, informacja o edukacji, nauczanie, nauczanie w szkołach, nauczanie w przedszkolach, prowadzenie zajęć ze śpiewu i muzyki, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie książek,
publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, organizowanie wypoczynku, organizowanie i prowadzenie konferencji, koncertów, występów, seminariów, organizowanie
i prowadzenie klubów malucha (miejsc opieki nad dziećmi),
organizowanie i prowadzenie półkolonii.
(210)
(731)

502207
(220) 2019 07 12
PROF.COSMETICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowny)
(540) agemelan
(510), (511) 3 kosmetyki.
(210)
(731)

502212
(220) 2019 07 12
KOMPOZYTORNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fikamy BEZ MAMY! klub malucha
(210)
(731)

(531)

03.03.01, 03.03.24, 24.17.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10,
29.01.13
(510), (511) 41 prowadzenie szkół (w tym szkół muzycznych)
prowadzenie przedszkoli, edukacja, informacja o edukacji nauczanie, nauczanie w szkołach, nauczanie w przedszkolach,
prowadzenie zajęć ze śpiewu i muzyki publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, publikowanie książek, publikacja elektroniczna on-line książek periodyków, organizowanie wypoczynku, organizowanie prowadzenie konferencji, koncertów,
występów seminariów, organizowanie i prowadzenie klubów malucha (miejsc opieki nad dziećmi), organizowanie
prowadzenie półkolonii.
502213
(220) 2019 07 12
KOMPOZYTORNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOMPOZYTORNIA szkoła muzyki
(210)
(731)
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(531) 24.17.12, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 41 prowadzenie szkół (w tym szkół muzycznych), prowadzenie przedszkoli, edukacja, informacja o edukacji, nauczanie, nauczanie w szkołach, nauczanie w przedszkolach, prowadzenie zajęć ze śpiewu i muzyki, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie książek,
publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, organizowanie wypoczynku, organizowanie i prowadzenie konferencji, koncertów, występów, seminariów, organizowanie
i prowadzenie klubów malucha (miejsc opieki nad dziećmi),
organizowanie i prowadzenie półkolonii.
(210)
(731)
(540)
(540)

502253
(220) 2019 07 15
MT TARGI POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
WORLD HOTEL

01.01.05, 01.01.10, 26.01.03, 26.01.13, 26.01.18, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi organizowania targów i wystaw handlowych, 41 organizowanie i prowadzenie kongresów, konferencji, seminariów, warsztatów, sympozjów, seminariów,
konkursów, wystaw, gal.
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502279
(220) 2019 07 15
MARHEVICH MARYIA MARIE MARGO, Warszawa
(znak słowny)
MARIE MARGO ESTETYCZNA REHABILITACJA
TWARZY
(510), (511) 35 usługi sprzedaży za pośrednictwem sieci
Internet w związku ze szkoleniami dotyczącymi masażu,
książkami i materiałami dydaktycznymi, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, 41 szkolenia w zakresie pielęgnacji
urody, prowadzenie warsztatów [szkolenia], zapewnianie
kursów szkoleniowych on-line, 44 zabiegi terapeutyczne dla
twarzy, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, informacje dotyczące masażu, masaże.
(210)
(731)
(540)
(540)

502346
(220) 2019 07 16
INCAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) incat

(210)
(731)

(531)

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

502257
(220) 2019 07 15
MT TARGI POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
TT WARSAW

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 badania oraz usługi: naukowe i techniczne,
oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

502367
(220) 2019 07 25
BARTOS RENATA ECOSTYL, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
BARTOS Nature, Health & Beauty

(531) 01.05.01, 01.05.12, 18.05.01, 18.05.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi organizowania targów i wystaw handlowych, 41 organizowanie i prowadzenie kongresów, konferencji, seminariów, warsztatów, sympozjów, seminariów,
konkursów, wystaw, gal.
(210)
(731)
(540)
(540)

502258
(220) 2019 07 15
MT TARGI POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Regionalia. TARGI PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH
I EKOLOGICZNYCH

(531) 26.11.02, 26.11.08, 26.11.12, 24.17.25, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji twarzy,
ciała, dla dzieci, do makijażu, do pielęgnacji włosów, do samoopalania, zestawy kosmetyków, mydła, szampony.
502369
(220) 2019 07 17
WOJENKOWSKI WOJCIECH ZAKŁADY PRODUKCJI
CUKIERNICZEJ VOBRO, Brodnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vobro Frutti di Mare
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 27.05.04, 26.11.01, 29.01.03
(510), (511) 35 usługi organizowania targów i wystaw handlowych, 41 organizowanie i prowadzenie kongresów, konferencji, seminariów, warsztatów, sympozjów, seminariów,
konkursów, wystaw, gal.
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(531)

09.01.10, 03.09.14, 03.09.23, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01,
29.01.13, 25.12.25, 25.07.08
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i czekoladowe, słodycze,
czekolady, bombonierki, ciastka, cukierki, pastylki, wiśnie
w czekoladzie, wafle i wafelki, batony, chałwa, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy,
galaretki owocowe, mleczne pianki w czekoladzie, lody.
502425
(220) 2019 07 18
GATE ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TITAN

(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 9 programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania] służące do kalibracji, zarządzania, konfigurowania broni ASG i broni paintballowej, aplikacje mobilne
służące do kalibracji, zarządzania, konfigurowania broni ASG
i broni paintballowej, układy elektroniczne używane w broni
ASG i broni paintballowej, elektryczne urządzenia optyczno-sterujące używane w broni ASG i broni paintballowej,
wyświetlacze elektroniczne używane w broni ASG i broni
paintballowej, półprzewodniki używane w broni ASG i broni paintballowej, płytki drukowane używane w broni ASG
i broni paintballowej, płytki dla układów scalonych używane w broni ASG i broni paintballowej, układy elektroniczne
używane w broni ASG i broni paintballowej, 28 broń zabawkowa, modele będące zabawkami, pneumatyczne pistolety
[zabawki], sterowniki do zabawek, broń paintballowa [artykuły sportowe], broń airsoftowa w postaci replik broni palnej
o napędzie gazowym (pneumatycznym), elektrycznym lub
sprężynowym [artykuły sportowe], akcesoria, osprzęt, części
zamienne do broni broni ASG oraz broni paintballowej.
502428
(220) 2019 07 18
PROSTA 69 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROSTA 69 BUSINESS CENTER
(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 27.07.17
(510), (511) 35 organizowanie usług wynikających z umów
z osobami trzecimi [handel], zarządzanie zbiorami informatycznymi, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych, przenoszenie przedsiębiorstw, pomoc przedsiębiorstwom w przemysłowej lub
handlowej działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie
zamówień materiałów biurowych, wynajmowanie urządzeń
i wyposażenia biurowego, wyceny handlowe, zarządzanie
działalnością handlową, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, w tym rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem
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sieci komputerowych, wynajem przestrzeni reklamowej,
badania rynku, badania marketingowe, opinii publicznej
w zakresie działalności gospodarczej, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, administrowanie konkursami w celach reklamowych, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych,
usługi marketingu bezpośredniego, administrowanie dotyczące marketingu, analiza marketingowa nieruchomości,
dostarczanie informacji marketingowej, marketing cyfrowy,
marketing bezpośredni, udostępnianie raportów marketingowych, prowadzenie badań marketingowych, przygotowywanie planów marketingowych, planowanie strategii
marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych,
projektowanie badań marketingowych, analiza trendów
marketingowych, negocjowanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób
trzecich, 36 administrowanie nieruchomościami, prowadzenie agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
dzierżawa biur, budynków, dzierżawa gruntu, dzierżawa lub
wynajem budynków, dzierżawa nieruchomości posiadanych
na własność, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], organizacja najmu nieruchomości handlowych, ściąganie czynszów od najemców zarządzanych lub posiadanych
nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych
i usługowych w nieruchomościach budynkowych, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków, usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, usługi agencji w zakresie
wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, usługi agencji w zakresie dzierżawy
ziemi, wynajem pomieszczeń biurowych, handlowych, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, wynajem
lokali na cele biurowe, udzielanie pożyczek hipotecznych,
wymiana pieniędzy, usługi finansowe w zakresie wyceny
nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych
oraz doradztwa, informacji i operacji w zakresie obrotu nieruchomościami, emisja bonów wartościowych jako nagroda
za lojalność klienta, emisja bonów wartościowych w postaci
bonów upominkowych, emisja bonów wartościowych w ramach programu członkowskiego dla klientów, usługi finansowe związane z dostarczaniem bonów na zakup towarów,
42 doradztwo w zakresie informatyki, sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie
konserwacji, aktualizacji, instalacji, projektowania, powielania, wypożyczania oprogramowania komputerowego oraz
odzyskiwania danych komputerowych, wynajmowanie zasobów serwerów, komputerów, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, analizy systemów komputerowych, opracowywanie projektów technicznych, doradztwo budowlane
w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych,
architektura, projektowanie budynków, usługi w zakresie
dekoracji wnętrz, doradztwo w dziedzinie automatyzacji
biura i miejsca pracy, 43 udostępnianie obiektów na imprezy
i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń,
udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia.
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502429
(220) 2019 07 18
LEBIEDŹ JOANNA HOLDING, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
od 1989 roku LEBIEDŹ NIERUCHOMOŚCI

(531) 07.01.24, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż aukcyjna nieruchomości, analiza
marketingowa nieruchomości, usługi reklamowe dotyczące
nieruchomości, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych
i komercyjnych, organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, 36 oszacowanie majątku nieruchomego (nieruchomości), finansowanie nieruchomości, wycena nieruchomości, wynajem nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, agencje nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami,
administrowanie nieruchomościami, usługi nabywania
nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, ocena
i wycena nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących
nieruchomości, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości,
usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
wycena i zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, nabywanie nieruchomości (dla osób trzecich), usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości,
pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości,
udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości,
skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości
mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich,
wybór i nabywanie nieruchomości w imieniu osób trzecich,
udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości
za pośrednictwem Internetu, usługi agencji nieruchomości
związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi
wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów
i mieszkań, 41 szkolenia w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem majątkiem nieruchomym.
502431
(220) 2019 07 18
ABSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOOT TRUCK
(210)
(731)
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(531) 18.01.08, 18.01.23, 21.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, seriale dla młodzieży,
urządzenia do nadawania programów telewizyjnych, urządzenia i przyrządy radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy
video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie
elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, gry komputerowe, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku,
obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej
i cyfrowej, programy komputerowe, aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe do pobrania, magnesy dekoracyjne,
pokrowce i futerały na laptopy, etui na telefony komórkowe,
16 papier i karton, druki, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, materiały dla artystów i do rysowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, materiały
drukowane, książki, gazety, czasopisma, katalogi, plakaty,
albumy, kalendarze, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, drukowane wzory na odzież,
nalepki na zderzaki samochodowe, karty bożonarodzeniowe,
kartki z życzeniami, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia,
18 skóra i imitacja skóry, bagaże i torby do przenoszenia, plecaki, parasole, przeciwsłoneczne parasole, portfele, obroże,
smycze i ubrania dla zwierząt, 25 odzież, obuwie i nakrycia
głowy, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły
gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt do gier
wideo, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, napoje izotoniczne,
35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
a mianowicie ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie
materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, produkcja filmów
reklamowych, marketing internetowy, publikowanie tekstów
sponsorowanych, lokowanie produktów, usługi prowadzenia
sklepu i hurtowni wielobranżowej poprzez sprzedaż następujących towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo - ozdobnym, t j.: fotografii, artykułów piśmiennych
i biurowych, z wyjątkiem mebli, materiałów dla artystów
i do rysowania, materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,
arkuszy, folii i toreb z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, materiałów drukowanych, książek, gazet, czasopism, katalogów, plakatów, albumów, kalendarzy, dzieł sztuki
oraz figurek z papieru i kartonu, modeli architektonicznych,
drukowanych wzorów na odzież, nalepek na zderzaki samochodowe, kart bożonarodzeniowych, kartek z życzeniami,
notesów, zeszytów, drukowanych zaproszeń, przedmiotów
ze skóry i imitacji skóry, bagaży i toreb do przenoszenia, plecaków, parasoli, przeciwsłonecznych parasoli, portfeli, obroży, smyczy i ubrań dla zwierząt, odzieży, obuwia i nakryć
głowy, gier, zabawek i przedmiotów do zabawy, artykułów
gimnastycznych i sportowych, ozdób choinkowych, sprzętu
do gier wideo, piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji
napojów, napojów izotonicznych, gier komputerowych, programów komputerowych, aplikacji mobilnych, magnesów
dekoracyjnych, pokrowców i futerałów na laptopy, etui na telefony komórkowe, usługi merchandisingu, 41 produkcja filmów i seriali, udostępnianie filmów on-line, usługi studiów
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filmowych, montaż taśm wideo, montaż materiałów wideo,
nagrywanie filmów na taśmach wideo, usługi studia nagrań,
usługi organizacji teleturniejów i konkursów, usługi organizacji audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie
rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu
w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez Internet,
usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie
książek i innych materiałów drukowanych, magazynów, czasopism, gazet w formie papierowej i elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej
i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, dystrybucja filmów i seriali, realizowanie rozrywki poprzez produkcję
i dystrybucję filmów i seriali.
502436
(220) 2019 07 18
ATRIUM COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A ATRIUM CENTRUM
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.21
(510), (511) 35 organizowanie usług wynikających z umów
z osobami trzecimi [handel], zarządzanie zbiorami informatycznymi, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych, przenoszenie przedsiębiorstw, pomoc przedsiębiorstwom w przemysłowej lub
handlowej działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie
zamówień materiałów biurowych, wynajmowanie urządzeń
i wyposażenia biurowego, wyceny handlowe, zarządzanie
działalnością handlową, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, w tym rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, wynajem przestrzeni reklamowej,
badania rynku, badania marketingowe, opinii publicznej
w zakresie działalności gospodarczej, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, administrowanie konkursami w celach reklamowych, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych,
usługi marketingu bezpośredniego, administrowanie dotyczące marketingu, analiza marketingowa nieruchomości,
dostarczanie informacji marketingowej, marketing cyfrowy,
marketing bezpośredni, udostępnianie raportów marketingowych, prowadzenie badań marketingowych, przygotowywanie planów marketingowych, planowanie strategii
marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych,
projektowanie badań marketingowych, analiza trendów
marketingowych, negocjowanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób
trzecich, 36 administrowanie nieruchomościami, prowadzenie agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
dzierżawa biur, budynków, dzierżawa gruntu, dzierżawa lub
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wynajem budynków, dzierżawa nieruchomości posiadanych
na własność, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], organizacja najmu nieruchomości handlowych, ściąganie czynszów od najemców zarządzanych lub posiadanych
nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych
i usługowych w nieruchomościach budynkowych, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, udzielanie informacji
związanych z wynajmem budynków, usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, usługi agencji
w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, usługi agencji w zakresie
dzierżawy ziemi, wynajem pomieszczeń biurowych, handlowych, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych,
wynajem lokali na cele biurowe, udzielanie pożyczek hipotecznych, wymiana pieniędzy, usługi finansowe w zakresie
wyceny nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych oraz doradztwa, informacji i operacji w zakresie obrotu nieruchomościami, emisja bonów wartościowych jako
nagroda za lojalność klienta, emisja bonów wartościowych
w postaci bonów upominkowych, emisja bonów wartościowych w ramach programu członkowskiego dla klientów,
usługi finansowe związane z dostarczaniem bonów na zakup towarów, 42 doradztwo w zakresie informatyki, sprzętu
komputerowego, oprogramowania komputerowego, usługi
w zakresie konserwacji, aktualizacji, instalacji, projektowania,
powielania, wypożyczania oprogramowania komputerowego oraz odzyskiwania danych komputerowych, wynajmowanie zasobów serwerów, komputerów, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, analizy systemów komputerowych, opracowywanie projektów technicznych, doradztwo
budowlane w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, architektura, projektowanie budynków, usługi
w zakresie dekoracji wnętrz, doradztwo w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca pracy, 43 udostępnianie obiektów
na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi
wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń
na posiedzenia.
502448
(220) 2019 07 18
ABSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FOOT TRUCK
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, seriale dla młodzieży,
urządzenia do nadawania programów telewizyjnych, urządzenia i przyrządy radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy
video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie
elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, gry komputerowe, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku,
obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej
i cyfrowej, programy komputerowe, aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe do pobrania, magnesy dekoracyjne,
pokrowce i futerały na laptopy, etui na telefony komórkowe,
16 papier i karton, druki, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, materiały dla artystów i do rysowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, materiały
drukowane, książki, gazety, czasopisma, katalogi, plakaty,
albumy, kalendarze, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kar(210)
(731)
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tonu, modele architektoniczne, drukowane wzory na odzież,
nalepki na zderzaki samochodowe, karty bożonarodzeniowe,
kartki z życzeniami, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia,
18 skóra i imitacja skóry, bagaże i torby do przenoszenia, plecaki, parasole, przeciwsłoneczne parasole, portfele, obroże,
smycze i ubrania dla zwierząt, 25 odzież, obuwie i nakrycia
głowy, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły
gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt do gier
wideo, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, napoje izotoniczne,
35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
a mianowicie ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie
materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, produkcja filmów
reklamowych, marketing internetowy, publikowanie tekstów
sponsorowanych, lokowanie produktów, usługi prowadzenia
sklepu i hurtowni wielobranżowej poprzez sprzedaż następujących towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo - ozdobnym, tj.: fotografii, artykułów piśmiennych
i biurowych, z wyjątkiem mebli, materiałów dla artystów
i do rysowania, materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,
arkuszy, folii i toreb z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, materiałów drukowanych, książek, gazet, czasopism, katalogów, plakatów, albumów, kalendarzy, dzieł sztuki
oraz figurek z papieru i kartonu, modeli architektonicznych,
drukowanych wzorów na odzież, nalepek na zderzaki samochodowe, kart bożonarodzeniowych, kartek z życzeniami,
notesów, zeszytów, drukowanych zaproszeń, przedmiotów
ze skóry i imitacji skóry, bagaży i toreb do przenoszenia, plecaków, parasoli, przeciwsłonecznych parasoli, portfeli, obroży, smyczy i ubrań dla zwierząt, odzieży, obuwia i nakryć
głowy, gier, zabawek i przedmiotów do zabawy, artykułów
gimnastycznych i sportowych, ozdób choinkowych, sprzętu
do gier wideo, piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji
napojów, napojów izotonicznych, gier komputerowych, programów komputerowych, aplikacji mobilnych, magnesów
dekoracyjnych, pokrowców i futerałów na laptopy, etui na telefony komórkowe, usługi merchandisingu, 41 produkcja filmów i seriali, udostępnianie filmów on-line, usługi studiów
filmowych, montaż taśm wideo, montaż materiałów wideo,
nagrywanie filmów na taśmach wideo, usługi studia nagrań,
usługi organizacji teleturniejów i konkursów, usługi organizacji audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie
rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu
w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez Internet,
usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie
książek i innych materiałów drukowanych, magazynów, czasopism, gazet w formie papierowej i elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej
i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, dystrybucja filmów i seriali, realizowanie rozrywki poprzez produkcję
i dystrybucję filmów i seriali.
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502450
(220) 2019 07 18
CENTRAL TOWER 81 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRAL TOWER

(210)
(731)

(531)

27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.01.03, 26.01.16, 26.11.03,
26.11.06, 26.11.07, 26.11.08
(510), (511) 35 organizowanie usług wynikających z umów
z osobami trzecimi [handel], zarządzanie zbiorami informatycznymi, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych, przenoszenie przedsiębiorstw, pomoc przedsiębiorstwom w przemysłowej lub
handlowej działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie
zamówień materiałów biurowych, wynajmowanie urządzeń
i wyposażenia biurowego, wyceny handlowe, zarządzanie
działalnością handlową, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, w tym rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, wynajem przestrzeni reklamowej,
badania rynku, badania marketingowe, opinii publicznej
w zakresie działalności gospodarczej, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, administrowanie konkursami w celach reklamowych, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych,
usługi marketingu bezpośredniego, administrowanie dotyczące marketingu, analiza marketingowa nieruchomości,
dostarczanie informacji marketingowej, marketing cyfrowy,
marketing bezpośredni, udostępnianie raportów marketingowych, prowadzenie badań marketingowych, przygotowywanie planów marketingowych, planowanie strategii
marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych,
projektowanie badań marketingowych, analiza trendów
marketingowych, negocjowanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób
trzecich, 36 administrowanie nieruchomościami, prowadzenie agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
dzierżawa biur, budynków, dzierżawa gruntu, dzierżawa lub
wynajem budynków, dzierżawa nieruchomości posiadanych
na własność, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], organizacja najmu nieruchomości handlowych, ściąganie czynszów od najemców zarządzanych lub posiadanych
nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych
i usługowych w nieruchomościach budynkowych, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, udzielanie informacji
związanych z wynajmem budynków, usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, usługi agencji
w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, usługi agencji w zakresie
dzierżawy ziemi, wynajmę pomieszczeń biurowych, handlowych, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych,
wynajem lokali na cele biurowe, udzielanie pożyczek hipotecznych, wymiana pieniędzy, usługi finansowe w zakresie
wyceny nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalo-
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wych oraz doradztwa, informacji i operacji w zakresie obrotu nieruchomościami, emisja bonów wartościowych jako
nagroda za lojalność klienta, emisja bonów wartościowych
w postaci bonów upominkowych, emisja bonów wartościowych w ramach programu członkowskiego dla klientów,
usługi finansowe związane z dostarczaniem bonów na zakup towarów, 42 doradztwo w zakresie informatyki, sprzętu
komputerowego, oprogramowania komputerowego, usługi
w zakresie konserwacji, aktualizacji, instalacji, projektowania,
powielania, wypożyczania oprogramowania komputerowego oraz odzyskiwania danych komputerowych, wynajmowanie zasobów serwerów, komputerów, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, analizy systemów komputerowych, opracowywanie projektów technicznych, doradztwo
budowlane w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, architektura, projektowanie budynków, usługi
w zakresie dekoracji wnętrz, doradztwo w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca pracy, 43 udostępnianie obiektów
na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi
wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń
na posiedzenia.
(210) 502479
(220) 2019 07 18
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Miralo. Siła spokoju
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust,
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty
do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty
perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, preparaty do depilacji, olejki eteryczne,
detergenty do użytku sanitarnego inne niż do celów medycznych, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
witaminy, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, produkty
biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne,
żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki
sanitarne do celów medycznych,środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone
dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające,
produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały,
bandaże, plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne składające się z żywych tkanek, aerozole chłodzące do celów
medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych,
balsamy do użytku medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, chusteczki do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych,
gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry
do celów medycznych, plastry terapeutyczne, kremy lecznicze do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów
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medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych,
aplikatory pigułek, aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory
do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, implanty chirurgiczne składające
się ze sztucznych materiałów, bransolety do celów medycznych, ręczne spraye do celów medycznych, spraye
[aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalatory
tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek
dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla
ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, inkubatory dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory
do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań, butelki
do karmienia dzieci i niemowląt, kompresory stosowane
w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe,
opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski,
bandaże przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych,
przyborniki na instrumenty chirurgiczne, przyborniki dla
chirurgów i lekarzy innych specjalności, rozpylacze do celów leczniczych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki do celów medycznych,
strzykawki do cewki moczowej, strzykawki do użytku medycznego, strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki do czyszczenia języka, szczoteczki do czyszczenia
wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych, zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszywania, okłady
z lodu do leczenia obrażeń.
502506
(220) 2019 07 19
ELOCITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elocity

(210)
(731)

(531) 15.09.10, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe i oprogramowanie dla urządzeń przenośnych, przeznaczone do zarządzania stacjami ładowania samochodów elektrycznych
w wariancie optymalnym, 35 komputerowe przetwarzanie
danych, zarządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, usługi agencji reklamowych, badanie rynku i opinii
publicznej, usługi w zakresie sprzedaży oprogramowania
do zarządzania stacjami ładowania samochodów elektrycznych w wariancie optymalnym, 42 doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego do zarządzania stacjami
ładowania samochodów elektrycznych w wariancie optymalnym, zarządzanie, instalacja, konserwacja, projektowanie,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, zarządzanie, instalacja, konserwacja, projektowanie, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego do zarządzania stacjami
ładowania samochodów elektrycznych w wariancie optymalnym, hosting stron internetowych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie informatyki.
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502507
(220) 2019 07 19
ELOCITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 15.09.10, 29.01.03
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe i oprogramowanie dla urządzeń przenośnych, przeznaczone do zarządzania stacjami ładowania samochodów elektrycznych
w wariancie optymalnym, 35 komputerowe przetwarzanie
danych, zarządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, usługi agencji reklamowych, badanie rynku i opinii
publicznej, usługi w zakresie sprzedaży oprogramowania
do zarządzania stacjami ładowania samochodów elektrycznych w wariancie optymalnym, 42 doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego do zarządzania stacjami
ładowania samochodów elektrycznych w wariancie optymalnym, zarządzanie, instalacja, konserwacja, projektowanie,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, zarządzanie, instalacja, konserwacja, projektowanie, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego do zarządzania stacjami
ładowania samochodów elektrycznych w wariancie optymalnym, hosting stron internetowych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie informatyki.

77

tyle do opon pojazdów, zestawy narzędzi do naprawy dętek,
dzwonki do rowerów, przenośne foteliki dziecięce do samochodów, wózki dziecięce wyposażone w nosidełka, rowery
dziecięce, Rowerki biegowe [pojazdy], 18 kosmetyczki bez
wyposażenia, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, plecaki, szelki do prowadzenia dzieci, torby, torby szkolne [z paskiem na ramię], uprzęże, walizki, walizki z kółkami,
torby turystyczne, nosidełka do noszenia niemowląt przez
ramię, 20 meble, poduszki, materace, chodziki dla dzieci,
krzesełka dla dzieci, kojce, komody, kosze do noszenia dla
dzieci, krzesła, łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla dzieci,
łóżka, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci inne
niż pościel, podstawy łóżek, pościel oprócz bielizny pościelowej, stojaki do butelek, stojaki do wieszania ubrań, stojaki
na książki [meble], stojaki ruchome pod komputery, nieobrotowe, stoły, szafki zamykane, taborety, toaletki, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, maty
do spania, przewijaki, skrzynki na zabawki, wysokie krzesła
dla dzieci, wieszaki stojące na płaszcze, wózki meblowe, wyroby wikliniarskie, szafki ze schowkami, taborety ze schodkiem, regulowane foteliki nosidełka, torby-nosidełka dziecięce, kołyski bujane, leżaczki dziecięce typu bujaki, 28 rowery
zabawkowe, rowery trójkołowe [zabawki], rowery trójkołowe
dla dzieci [zabawki], hulajnogi [zabawki], hulajnogi dla dzieci
[zabawki], leżaczki bujane (zabawki).
502540
(220) 2019 07 22
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOMETAXON
(210)
(731)

502510
(220) 2019 07 19
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SHE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(210)
(731)

(531)
502522
(220) 2019 07 19
4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KK
(210)
(731)

(531)

29.01.06, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.11, 27.05.23, 26.01.01,
26.01.06, 26.01.18
(510), (511) 12 wózki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla
dzieci do pojazdów, rowery, dętki do opon pneumatycznych,
dętki do rowerów, opony do pojazdów, opony bezdętkowe
do rowerów, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków
dziecięcych, hamulce do rowerów, kierownice do rowerów,
klaksony rowerowe, koła do rowerów, kosze przystosowane do rowerów, kółka samonastawne do wózków [pojazdy], lusterka boczne do pojazdów, moskitiery do wózków
spacerowych, wbudowane, nóżki do rowerów, hulajnogi
(pojazdy), hulajnogi dla dzieci (pojazdy), opony rowerowe,
pedały do rowerów, pompki do rowerów, ramy do rowerów,
sakwy rowerowe, torby przystosowane do spacerówek, torby przystosowane do wózków spacerowych, trycykle, wen-

26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.13, 26.11.25, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, kremy kosmetyczne,
zestawy kosmetyczne, kremy do twarzy, balsamy do ciała,
kremy do skóry, emulsje, kosmetyki do pielęgnacji skóry, olejki eteryczne, olejki do ciała, mydła dezynfekujące, mydła nielecznicze, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, produkty lecznicze, suplementy diety, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt substancje dietetyczne do celów
leczniczych, maści lecznicze stosowane na skórę, maści
przeciwzapalne, maści lecznicze do leczenia schorzeń dermatologicznych, maści do celów farmaceutycznych, maści
o właściwościach leczniczych, lecznicze kremy do skóry, preparaty farmaceutyczne, maści o właściwościach leczniczych,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
farmaceutyczne do leczenia alergicznego nieżytu nosa, krople do nosa do celów medycznych, mydła lecznicze.
502555
(220) 2019 07 22
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
FIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) video.pl
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprze(210)
(731)
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daży samochodów, usługi sprzedaży samochodów, usługi
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, usługi reklamowe dotyczące
sprzedaży pojazdów mechanicznych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat
sprzedaży samochodów, 36 ubezpieczenia samochodowe,
pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, usługi
finansowe związane z handlem samochodami, finansowanie
leasingu samochodów, usługi finansowania samochodów,
wycena używanych samochodów, 39 organizacja wynajmowanych pojazdów, usługi wynajmów pojazdów samochodowych, udostępnienie pojazdów do wynajmu, usługi
rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, udzielanie informacji związanych z usługami wynajmu samochodów, wypożyczanie samochodów, udostępnianie parkingów i usługi
związane z parkowaniem samochodów.
502593
(220) 2019 07 22
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULUBIONE POLSKIE SMAKI

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje niegazowane, musujące lub gazowane, wody mineralne, wody stołowe, wody źródlane, napoje aromatyzowane, napoje o smaku
owocowym i na bazie owoców, soki owocowe i warzywne,
nektary, lemoniady, oranżada, tonic, napoje na bazie słodu,
napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, syropy, ekstrakty
i esencje oraz inne preparaty do produkcji napojów bezalkoholowych, piwo.
502594
(220) 2019 07 22
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NA BAZIE NATURALNEJ WODY MINERALNEJ

(210)
(731)
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(531)

01.15.15, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.13, 26.01.16, 26.01.21,
26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje niegazowane, musujące lub gazowane, wody mineralne, wody stołowe, wody źródlane, napoje aromatyzowane, napoje o smaku
owocowym i na bazie owoców, soki owocowe i warzywne,
nektary, lemoniady, oranżada, tonic, napoje na bazie słodu,
napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, syropy, ekstrakty
i esencje oraz inne preparaty do produkcji napojów bezalkoholowych, piwo.
502630
(220) 2019 07 23
BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BNP Paribas Bank zielonych zmian
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, komputery i sprzęt peryferyjny do komputerów, dane zapisane
na nośnikach magnetycznych i optycznych m.in. na taśmach,
dyskach, dyskietkach, programy komputerowe, nośniki
dźwięku i obrazu, magnetyczne i optyczne nośniki danych,
karty kodowane magnetycznie do przechowywania danych,
elektroniczne wielofunkcyjne karty do usług finansowych,
karty płatnicze/obciążeniowe, karty bankomatowe, elektroniczne karty czekowe, karty kredytowe, karty debetowe,
elektroniczne urządzenia obsługiwane ręcznie do płacenia
i przeliczania oraz przetwarzania osobistych danych, elektroniczne karty ATM, karty dostępowe, zintegrowane karty chipowe oraz systemy dla ich wspomagania, urządzenia ATM
jako bankomaty, czytniki kart, oprogramowanie komputerowe do przeprowadzania usług finansowych i bankowych,
usług zarządzania kontami bankowymi, usług płatniczych,
analiz finansowych i raportów finansowych, usług zarządzania finansowego i usług informacyjnych dotyczących bankowości i finansów, oprogramowanie komputerowe umożliwiające przeszukiwanie danych dotyczących bankowości
i finansów, publikacje, informacje, magazyny, periodyki, broszury i ulotki - wszystkie w postaci elektronicznej zapisane
na nośnikach magnetycznych lub optycznych, 16 papier,
artykuły papierowe, druki, materiały biurowe, gazety, periodyki i książeczki czekowe, publikacje drukowane, magazyny,
ulotki o tematyce finansowej, książeczki informacyjne, karty
z tworzyw sztucznych, karty foliowane z drukiem, broszury
o tematyce finansowej, zaproszenia papierowe, terminarze,
35 usługi: prowadzenia rachunków, prowadzenia ksiąg, przygotowywania list płac, wycen gospodarczych, badania rynku
i doradztwa biznesowego, reklamy, promocji oraz informacji
na tych polach, dystrybucji i rozpowszechniania materiałów
reklamowych, takich jak: ulotki, prospekty, materiały drukowane i próbki, publikowania materiałów reklamowych,
informacji handlowej i gospodarczej świadczonych on-line
z komputerowej bazy danych, sieci komputerowej, globalnej sieci komputerowej lub Internetu, kompilacji ogłoszeń
reklamowych do wykorzystania w Internecie, zarządzania
działalnością gospodarczą, doradztwa biznesowego, kompilacji katalogów, list adresowych, ogłoszeń reklamowych
dla publikowania w globalnych sieciach komputerowych lub
w Internecie, przydzielania przestrzeni na stronach internetowych w celu reklamy towarów i usług, administrowania
biznesem w celu przeprowadzania sprzedaży poprzez Internet, planowania biznesowego, analiz rynkowych i badania rynku, gromadzenia, magazynowania i przetwarzania
danych, biznesowe odnoszące się do sponsorowania, doradztwa, konsultacji i informowania dotyczące wszystkich
w/w usług, 36 usługi: analiz finansowych, bankowe, bankowe z dostępem bezpośrednim, banków oszczędnościowych,
(210)
(731)
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maklerskie w zakresie finansów, maklerstwa giełdowego, notowań giełdowych, sponsorowania finansowego, finansowe
w związku z likwidacją przedsiębiorstw, operacji związane
z finansami: bankowymi, wekslowymi, dyskontowymi, eurowalutowymi. gospodarczymi, księgowymi, otwartego rynku,
gotówkowymi, zamknięcia roku obrotowego, emisyjnymi,
inwestowania kapitałowego, zbierania funduszy na cele dobroczynne, weryfikacji czeków, operacji rozrachunkowych,
doradztwa finansowego, doradztwa ubezpieczeniowego,
pośrednictwa ubezpieczeniowego, kredytowania, kredytowania ratalnego, wydawania kart kredytowych, obsługi kart
kredytowych, obsługi kart debetowych, lokat kapitałowych,
emisji bonów wartościowych, czeków podróżnych, depozytowania przedmiotów wartościowych, wycen finansowych,
ubezpieczeniowe, w tym ubezpieczeń na życie, bankowości,
wycen nieruchomości, wymiany pieniędzy, pośrednictwa
w obrocie bankowym, powiernicze, informacji finansowej,
ubezpieczeniowej, zarządzania finansowego majątkiem,
sporządzania ekspertyz dla celów fiskalnych, obsługi funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, transferu
elektronicznego środków finansowych, udzielania gwarancji
finansowych, zawierania umów kredytowych, leasingu finansowego, pożyczkowe pod zastaw, obsługi pożyczek pod
zastaw hipoteczny, finansowania pożyczek, prowadzenia kas
oszczędnościowych, wyceny nieruchomości, tworzenia funduszy wzajemnych, świadczeń emerytalnych, sponsorowania finansowego, w zakresie depozytów sejfowych, wyceny
i obrotu numizmatami, wszystkie wymienione usługi świadczone także on-line, 41 usługi: edukacyjne i szkoleniowe, publikacji elektronicznej on-line, aranżacji i prowadzenia seminariów, kongresów, konferencji i wystaw, edukacji i treningu
w zakresie bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności
gospodarczej i inwestycyjnej, publikowania materiałów drukowanych, periodyków, magazynów, broszur i ulotek oraz
innych tekstów dotyczących bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności gospodarczej i inwestycji, doradztwa,
konsultacji i informacyjne w zakresie ww. usług, organizacji
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizacji
imprez rozrywkowych, sportowych i kulturalnych.
502633
(220) 2019 07 23
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WALIGÓRA 936 M N.P.M. NAJWYŻSZY SZCZYT GÓR
SUCHYCH

(210)
(731)

(531)

27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.12, 26.01.04,
26.01.17, 26.01.18, 26.01.21, 24.17.02
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.
(210)
(731)

502634
(220) 2019 07 23
BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa

79

(540) (znak słowny)
(540) BNP Paribas Karta Otwarta na eŚwiat
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, komputery i sprzęt peryferyjny do komputerów, dane zapisane
na nośnikach magnetycznych i optycznych, m.in. na taśmach, dyskach, dyskietkach, programy komputerowe, nośniki dźwięku i obrazu, magnetyczne i optyczne nośniki danych, karty kodowane magnetycznie do przechowywania
danych, wielofunkcyjne karty do usług finansowych, karty:
płatnicze/obciążeniowe, bankomatowe, czekowe, kredytowe, debetowe, elektroniczne urządzenia obsługiwane ręcznie do płacenia i przeliczania oraz przetwarzania osobistych
danych, karty bankomatowe ATM, karty dostępowe, zintegrowane karty chipowe oraz systemy dla ich wspomagania,
urządzenia i oprogramowanie bankomatowe ATM, czytniki
kart, oprogramowanie komputerowe do przeprowadzania
usług finansowych i bankowych, usług zarządzania kontami
bankowymi, usług płatniczych, analiz finansowych i raportów finansowych, usług zarządzania finansowego i usług
informacyjnych dotyczących bankowości i finansów, oprogramowanie komputerowe umożliwiające przeszukiwanie
danych w zakresie zarządzania finansowego, publikacje,
magazyny, periodyki, broszury i ulotki - wszystkie w postaci
elektronicznej zapisane na nośnikach magnetycznych lub
optycznych, 16 papier, drukowane artykuły papierowe i materiały reklamowe, druki, materiały biurowe, gazety, periodyki i książeczki czekowe, publikacje drukowane, magazyny,
broszury, ulotki, karty z tworzyw sztucznych, karty foliowane z drukiem, zaproszenia papierowe, terminarze, 35 usługi
świadczone w zakresie: prowadzenia rachunków, prowadzenia ksiąg handlowych, przygotowywania list płac, wycen
gospodarczych, badania rynku i doradztwa biznesowego,
reklamy, promocji oraz informacji na tych polach, publikowania materiałów reklamowych, informacji handlowej i gospodarczej świadczone on-line z komputerowej bazy danych,
sieci komputerowej, globalnej sieci komputerowej lub Internetu, kompilacji ogłoszeń reklamowych do wykorzystania
w Internecie, zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwa biznesowego, kompilacji katalogów, list adresowych,
ogłoszeń reklamowych dla publikowania w globalnych sieciach komputerowych lub w Internecie, przydzielania przestrzeni na stronach internetowych w celu reklamy towarów
i usług, administrowania biznesem w celu przeprowadzania
sprzedaży poprzez Internet, planowania biznesowego, analiz
rynkowych, gromadzenia, magazynowania i przetwarzania
danych, doradztwa, konsultacji i informowania dotyczącego
wszystkich w/w usług, 36 usługi w zakresie: analiz finansowych, bankowości, bankowości z dostępem bezpośrednim,
prowadzenia banków oszczędnościowych, maklerstwa, maklerstwa giełdowego, notowań giełdowych, sponsorowania
finansowego, świadczenia usług finansowych w związku z likwidacją przedsiębiorstw, prowadzenia operacji związanych
z finansami takich jak: operacje bankowe, wekslowe, dyskontowe, eurowalutowe, gospodarcze, księgowe, otwartego
rynku, gotówkowe, zamknięcia roku obrotowego, emisyjne,
usługi w zakresie inwestycji kapitałowych, zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, weryfikacji czeków, operacji rozrachunkowych, doradztwa finansowego, doradztwa ubezpieczeniowego, pośrednictwa ubezpieczeniowego, kredytowania, kredytów ratalnych, wydawania kart kredytowych,
obsługi kart kredytowych, obsługi kart debetowych, lokat
kapitałowych, emisji bonów wartościowych, emisji czeków
podróżnych, prowadzenia depozytów przedmiotów wartościowych, wykonywania wycen finansowych związanych
z ubezpieczeniami, bankowością nieruchomościami, usługi
wymiany pieniędzy, pośrednictwa w obrocie bankowym,
usługi powiernicze, usługi informacji finansowej, informa-
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cji ubezpieczeniowej, zarządzania finansowego majątkiem,
sporządzanie ekspertyz dla celów fiskalnych, obsługiwanie
funduszy inwestycyjnych, obsługa funduszy emerytalnych,
usługi transferu elektronicznego środków finansowych,
usługi w zakresie: umów kredytowych, leasingu finansowego, udzielanie i obsługa pożyczek pod zastaw, obsługa
pożyczek pod zastaw hipoteczny, usługi finansowania pożyczek, prowadzenia ubezpieczeń na życie, prowadzenia kas
oszczędnościowych, usługi w zakresie tworzenia funduszy
wzajemnych, usługi świadczeń emerytalnych, usługi prowadzenia depozytów sejfowych, usługi w zakresie wyceny
i obrotu numizmatykami, wszystkie uprzednio wymienione
usługi świadczone także on-line, 41 usługi w zakresie: edukacji i szkolenia, publikacji elektronicznych za pośrednictwem
sieci on-line, aranżacji i prowadzenia seminariów, kongresów,
konferencji i wystaw, edukacji i treningu w zakresie bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności gospodarczej
i inwestycyjnej, publikowania materiałów drukowanych, periodyków, nowości, magazynów, broszur i ulotek oraz innych
tekstów dotyczących bankowości, finansów, ubezpieczeń,
działalności gospodarczej i inwestycji, usługi doradztwa, konsultacji i informacyjne w zakresie przedmiotowym uprzednio
wymienionym, usługi w zakresie organizacji wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych oraz organizacji imprez
rozrywkowych, wydarzeń sportowych i kulturalnych.
502635
(220) 2019 07 23
BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BNP Paribas Konto Otwarte na Ciebie
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, komputery i sprzęt peryferyjny do komputerów, dane zapisane
na nośnikach magnetycznych i optycznych, m.in. na taśmach, dyskach, dyskietkach, programy komputerowe, nośniki dźwięku i obrazu, magnetyczne i optyczne nośniki danych, karty kodowane magnetycznie do przechowywania
danych, wielofunkcyjne karty do usług finansowych, karty:
płatnicze/obciążeniowe, bankomatowe, czekowe, kredytowe, debetowe, elektroniczne urządzenia obsługiwane ręcznie do płacenia i przeliczania oraz przetwarzania osobistych
danych, karty bankomatowe ATM, karty dostępowe, zintegrowane karty chipowe oraz systemy dla ich wspomagania,
urządzenia i oprogramowanie bankomatowe ATM, czytniki
kart, oprogramowanie komputerowe do przeprowadzania
usług finansowych i bankowych, usług zarządzania kontami
bankowymi, usług płatniczych, analiz finansowych i raportów finansowych, usług zarządzania finansowego i usług
informacyjnych dotyczących bankowości i finansów, oprogramowanie komputerowe umożliwiające przeszukiwanie
danych w zakresie zarządzania finansowego, publikacje,
magazyny, periodyki, broszury i ulotki - wszystkie w postaci
elektronicznej zapisane na nośnikach magnetycznych lub
optycznych, 16 papier, drukowane artykuły papierowe i materiały reklamowe, druki, materiały biurowe, gazety, periodyki i książeczki czekowe, publikacje drukowane, magazyny,
broszury, ulotki, karty z tworzyw sztucznych, karty foliowane z drukiem, zaproszenia papierowe, terminarze, 35 usługi
świadczone w zakresie: prowadzenia rachunków, prowadzenia ksiąg handlowych, przygotowywania list plac, wycen
gospodarczych, badania rynku i doradztwa biznesowego,
reklamy, promocji oraz informacji na tych polach, publikowania materiałów reklamowych, informacji handlowej i gospodarczej świadczone on-line z komputerowej bazy danych,
sieci komputerowej, globalnej sieci komputerowej lub Internetu, kompilacji ogłoszeń reklamowych do wykorzystania
(210)
(731)

Nr ZT39/2019

w Internecie, zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwa biznesowego, kompilacji katalogów, list adresowych,
ogłoszeń reklamowych dla publikowania w globalnych sieciach komputerowych lub w Internecie, przydzielania przestrzeni na stronach internetowych w celu reklamy towarów
i usług, administrowania biznesem w celu przeprowadzania
sprzedaży poprzez Internet, planowania biznesowego, analiz
rynkowych, gromadzenia, magazynowania i przetwarzania
danych, doradztwa, konsultacji i informowania dotyczącego
wszystkich w/w usług, 36 usługi w zakresie: analiz finansowych, bankowości, bankowości z dostępem bezpośrednim,
prowadzenia banków oszczędnościowych, maklerstwa, maklerstwa giełdowego, notowań giełdowych, sponsorowania
finansowego, świadczenia usług finansowych w związku z likwidacją przedsiębiorstw, prowadzenia operacji związanych
z finansami takich jak: operacje bankowe, wekslowe, dyskontowe, eurowalutowe, gospodarcze, księgowe, otwartego
rynku, gotówkowe, zamknięcia roku obrotowego, emisyjne,
usługi w zakresie inwestycji kapitałowych, zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, weryfikacji czeków, operacji rozrachunkowych, doradztwa finansowego, doradztwa ubezpieczeniowego, pośrednictwa ubezpieczeniowego, kredytowania, kredytów ratalnych, wydawania kart kredytowych,
obsługi kart kredytowych, obsługi kart debetowych, lokat
kapitałowych, emisji bonów wartościowych, emisji czeków
podróżnych, prowadzenia depozytów przedmiotów wartościowych, wykonywania wycen finansowych związanych
z ubezpieczeniami, bankowością nieruchomościami, usługi
wymiany pieniędzy, pośrednictwa w obrocie bankowym,
usługi powiernicze, usługi informacji finansowej, informacji ubezpieczeniowej, zarządzania finansowego majątkiem,
sporządzanie ekspertyz dla celów fiskalnych, obsługiwanie
funduszy inwestycyjnych, obsługa funduszy emerytalnych,
usługi transferu elektronicznego środków finansowych,
usługi w zakresie: umów kredytowych, leasingu finansowego, udzielanie i obsługa pożyczek pod zastaw, obsługa
pożyczek pod zastaw hipoteczny, usługi finansowania pożyczek, prowadzenia ubezpieczeń na życie, prowadzenia kas
oszczędnościowych, usługi w zakresie tworzenia funduszy
wzajemnych, usługi świadczeń emerytalnych, usługi prowadzenia depozytów sejfowych, usługi w zakresie wyceny
i obrotu numizmatykami, wszystkie uprzednio wymienione
usługi świadczone także on-line, 41 usługi w zakresie: edukacji i szkolenia, publikacji elektronicznych za pośrednictwem
sieci on-line, aranżacji i prowadzenia seminariów, kongresów,
konferencji i wystaw, edukacji i treningu w zakresie bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności gospodarczej
i inwestycyjnej, publikowania materiałów drukowanych, periodyków, nowości, magazynów, broszur i ulotek oraz innych
tekstów dotyczących bankowości, finansów, ubezpieczeń,
działalności gospodarczej i inwestycji, usługi doradztwa, konsultacji i informacyjne w zakresie przedmiotowym uprzednio
wymienionym, usługi w zakresie organizacji wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych oraz organizacji imprez
rozrywkowych, wydarzeń sportowych i kulturalnych.
502637
(220) 2019 07 23
BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Bank zielonych zmian
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, komputery i sprzęt peryferyjny do komputerów, dane zapisane
na nośnikach magnetycznych i optycznych m.in. na taśmach,
dyskach, dyskietkach, programy komputerowe, nośniki
dźwięku i obrazu, magnetyczne i optyczne nośniki danych,
(210)
(731)
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karty kodowane magnetycznie do przechowywania danych,
elektroniczne wielofunkcyjne karty do usług finansowych,
karty płatnicze/obciążeniowe, karty bankomatowe, elektroniczne karty czekowe, karty kredytowe, karty debetowe,
elektroniczne urządzenia obsługiwane ręcznie do płacenia
i przeliczania oraz przetwarzania osobistych danych, elektroniczne karty ATM, karty dostępowe, zintegrowane karty chipowe oraz systemy dla ich wspomagania, urządzenia ATM
jako bankomaty, czytniki kart, oprogramowanie komputerowe do przeprowadzania usług finansowych i bankowych,
usług zarządzania kontami bankowymi, usług płatniczych,
analiz finansowych i raportów finansowych, usług zarządzania finansowego i usług informacyjnych dotyczących bankowości i finansów, oprogramowanie komputerowe umożliwiające przeszukiwanie danych dotyczących bankowości
i finansów, publikacje, informacje, magazyny, periodyki, broszury i ulotki - wszystkie w postaci elektronicznej zapisane
na nośnikach magnetycznych lub optycznych, 16 papier,
artykuły papierowe, druki, materiały biurowe, gazety, periodyki i książeczki czekowe, publikacje drukowane, magazyny,
ulotki o tematyce finansowej, książeczki informacyjne, karty
z tworzyw sztucznych, karty foliowane z drukiem, broszury
o tematyce finansowej, zaproszenia papierowe, terminarze,
35 usługi: prowadzenia rachunków, prowadzenia ksiąg, przygotowywania list płac, wycen gospodarczych, badania rynku
i doradztwa biznesowego, reklamy, promocji oraz informacji
na tych polach, dystrybucji i rozpowszechniania materiałów
reklamowych, takich jak: ulotki, prospekty, materiały drukowane i próbki, publikowania materiałów reklamowych,
informacji handlowej i gospodarczej świadczonych on-line
z komputerowej bazy danych, sieci komputerowej, globalnej sieci komputerowej lub Internetu, kompilacji ogłoszeń
reklamowych do wykorzystania w Internecie, zarządzania
działalnością gospodarczą, doradztwa biznesowego, kompilacji katalogów, list adresowych, ogłoszeń reklamowych
dla publikowania w globalnych sieciach komputerowych lub
w Internecie, przydzielania przestrzeni na stronach internetowych w celu reklamy towarów i usług, administrowania
biznesem w celu przeprowadzania sprzedaży poprzez Internet, planowania biznesowego, analiz rynkowych i badania rynku, gromadzenia, magazynowania i przetwarzania
danych, biznesowe odnoszące się do sponsorowania, doradztwa, konsultacji i informowania dotyczące wszystkich
w/w usług, 36 usługi: analiz finansowych, bankowe, bankowe z dostępem bezpośrednim, banków oszczędnościowych,
maklerskie w zakresie finansów, maklerstwa giełdowego, notowań giełdowych, sponsorowania finansowego, finansowe
w związku z likwidacją przedsiębiorstw, operacji związane
z finansami: bankowymi, wekslowymi, dyskontowymi, eurowalutowymi, gospodarczymi, księgowymi, otwartego rynku,
gotówkowymi, zamknięcia roku obrotowego, emisyjnymi,
inwestowania kapitałowego, zbierania funduszy na cele dobroczynne, weryfikacji czeków, operacji rozrachunkowych,
doradztwa finansowego, doradztwa ubezpieczeniowego,
pośrednictwa ubezpieczeniowego, kredytowania, kredytowania ratalnego, wydawania kart kredytowych, obsługi kart
kredytowych, obsługi kart debetowych, lokat kapitałowych,
emisji bonów wartościowych, czeków podróżnych, depozytowania przedmiotów wartościowych, wycen finansowych,
ubezpieczeniowe, w tym ubezpieczeń na życie, bankowości,
wycen nieruchomości, wymiany pieniędzy, pośrednictwa
w obrocie bankowym, powiernicze, informacji finansowej,
ubezpieczeniowej, zarządzania finansowego majątkiem,
sporządzania ekspertyz dla celów fiskalnych, obsługi funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, transferu
elektronicznego środków finansowych, udzielania gwarancji
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finansowych, zawierania umów kredytowych, leasingu finansowego, pożyczkowe pod zastaw, obsługi pożyczek pod
zastaw hipoteczny, finansowania pożyczek, prowadzenia kas
oszczędnościowych, wyceny nieruchomości, tworzenia funduszy wzajemnych, świadczeń emerytalnych, sponsorowania finansowego, w zakresie depozytów sejfowych, wyceny
i obrotu numizmatami, wszystkie wymienione usługi świadczone także on-Iine, 41 usługi: edukacyjne i szkoleniowe, publikacji elektronicznej on-line, aranżacji i prowadzenia seminariów, kongresów, konferencji i wystaw, edukacji i treningu
w zakresie bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności
gospodarczej i inwestycyjnej, publikowania materiałów drukowanych, periodyków, magazynów, broszur i ulotek oraz
innych tekstów dotyczących bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności gospodarczej i inwestycji, doradztwa,
konsultacji i informacyjne w zakresie ww. usług, organizacji
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizacji
imprez rozrywkowych, sportowych i kulturalnych.
502638
(220) 2019 07 23
ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) rSeal
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane,
oprogramowanie użytkowe, do zabezpieczania i kryptografii, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi
bezpieczeństwa komputerowego w postaci administrowania certyfikatami cyfrowymi, digitalizacja dokumentów, elektroniczne przechowywanie plików i dokumentów, przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, transfer
danych dokumentowych z jednego formatu komputerowego na inny, infrastruktura jako usługa (IaaS), platforma jako
usługa [PaaS], oprogramowanie jako usługa [SaaS], opracowywanie oprogramowania do bezpiecznych operacji w sieci, usługi szyfrowania danych, szyfrowanie, deszyfrowanie
i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, 45 usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób
i mienia, potwierdzanie tożsamości, uwierzytelnianie danych
dotyczących tożsamości osoby, doradztwo w dziedzinie
kradzieży danych i kradzieży tożsamości, znakowanie dokumentów w celu ich zabezpieczenia.
(210)
(731)

502642
(220) 2019 07 23
LELEK GRZEGORZ, SZLACHETKA-LELEK IZABELA
KRAINA SMAKU GRZEGORZA LELKA SPÓŁKA
CYWILNA, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RESTAURACJA Kryjówka Kraina Smaku
(210)
(731)
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(531)

29.01.15, 26.01.05, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.20, 26.01.21,
27.05.04, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.24, 05.09.15, 05.03.17
(510), (511) 43 usługi restauracyjne.
502645
(220) 2019 07 23
ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) rSign
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane,
oprogramowanie użytkowe, do zabezpieczania i kryptografii, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi
bezpieczeństwa komputerowego w postaci administrowania certyfikatami cyfrowymi, digitalizacja dokumentów, elektroniczne przechowywanie plików i dokumentów, przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, transfer
danych dokumentowych z jednego formatu komputerowego na inny, infrastruktura jako usługa (IaaS), platforma jako
usługa [PaaS], oprogramowanie jako usługa [SaaS], opracowywanie oprogramowania do bezpiecznych operacji w sieci, usługi szyfrowania danych, szyfrowanie, deszyfrowanie
i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, 45 usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób
i mienia, potwierdzanie tożsamości, uwierzytelnianie danych
dotyczących tożsamości osoby, doradztwo w dziedzinie
kradzieży danych i kradzieży tożsamości, znakowanie dokumentów w celu ich zabezpieczenia.
(210)
(731)

502646
(220) 2019 07 23
LELEK GRZEGORZ, SZLACHETKA-LELEK IZABELA
KRAINA SMAKU GRZEGORZA LELKA SPÓŁKA
CYWILNA, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kraina Smaku Grzegorza Lelka
(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 05.07.19,
05.03.17, 05.09.15
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi hotelowe, usługi restauracyjne.
502648
(220) 2019 07 23
BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BNP Paribas Karta Otwarta na Świat
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, komputery i sprzęt peryferyjny do komputerów, dane zapisane
na nośnikach magnetycznych i optycznych, m.in. na taśmach, dyskach, dyskietkach, programy komputerowe, nośniki dźwięku i obrazu, magnetyczne i optyczne nośniki danych, karty kodowane magnetycznie do przechowywania
danych, wielofunkcyjne karty do usług finansowych, karty:
płatnicze/obciążeniowe, bankomatowe, czekowe, kredytowe, debetowe, elektroniczne urządzenia obsługiwane ręcznie do płacenia i przeliczania oraz przetwarzania osobistych
danych, karty bankomatowe ATM, karty dostępowe, zinte(210)
(731)
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growane karty chipowe oraz systemy dla ich wspomagania,
urządzenia i oprogramowanie bankomatowe ATM, czytniki
kart, oprogramowanie komputerowe do przeprowadzania
usług finansowych i bankowych, usług zarządzania kontami
bankowymi, usług płatniczych, analiz finansowych i raportów finansowych, usług zarządzania finansowego i usług
informacyjnych dotyczących bankowości i finansów, oprogramowanie komputerowe umożliwiające przeszukiwanie
danych w zakresie zarządzania finansowego, publikacje,
magazyny, periodyki, broszury i ulotki - wszystkie w postaci
elektronicznej zapisane na nośnikach magnetycznych lub
optycznych, 16 papier, drukowane artykuły papierowe i materiały reklamowe, druki, materiały biurowe, gazety, periodyki i książeczki czekowe, publikacje drukowane, magazyny,
broszury, ulotki, karty z tworzyw sztucznych, karty foliowane z drukiem, zaproszenia papierowe, terminarze, 35 usługi
świadczone w zakresie: prowadzenia rachunków, prowadzenia ksiąg handlowych, przygotowywania list płac, wycen
gospodarczych, badania rynku i doradztwa biznesowego,
reklamy, promocji oraz informacji na tych polach, publikowania materiałów reklamowych, informacji handlowej i gospodarczej świadczone on-line z komputerowej bazy danych,
sieci komputerowej, globalnej sieci komputerowej lub Internetu, kompilacji ogłoszeń reklamowych do wykorzystania
w Internecie, zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwa biznesowego, kompilacji katalogów, list adresowych,
ogłoszeń reklamowych dla publikowania w globalnych sieciach komputerowych lub w Internecie, przydzielania przestrzeni na stronach internetowych w celu reklamy towarów
i usług, administrowania biznesem w celu przeprowadzania
sprzedaży poprzez Internet, planowania biznesowego, analiz
rynkowych, gromadzenia, magazynowania i przetwarzania
danych, doradztwa, konsultacji i informowania dotyczącego
wszystkich w/w usług, 36 usługi w zakresie: analiz finansowych, bankowości, bankowości z dostępem bezpośrednim,
prowadzenia banków oszczędnościowych, maklerstwa, maklerstwa giełdowego, notowań giełdowych, sponsorowania
finansowego, świadczenia usług finansowych w związku z likwidacją przedsiębiorstw, prowadzenia operacji związanych
z finansami takich jak: operacje bankowe, wekslowe, dyskontowe, eurowalutowe, gospodarcze, księgowe, otwartego
rynku, gotówkowe, zamknięcia roku obrotowego, emisyjne,
usługi w zakresie inwestycji kapitałowych, zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, weryfikacji czeków, operacji rozrachunkowych, doradztwa finansowego, doradztwa ubezpieczeniowego, pośrednictwa ubezpieczeniowego, kredytowania, kredytów ratalnych, wydawania kart kredytowych,
obsługi kart kredytowych, obsługi kart debetowych, lokat
kapitałowych, emisji bonów wartościowych, emisji czeków
podróżnych, prowadzenia depozytów przedmiotów wartościowych, wykonywania wycen finansowych związanych
z ubezpieczeniami, bankowością nieruchomościami, usługi
wymiany pieniędzy, pośrednictwa w obrocie bankowym,
usługi powiernicze, usługi informacji finansowej, informacji ubezpieczeniowej, zarządzania finansowego majątkiem,
sporządzanie ekspertyz dla celów fiskalnych, obsługiwanie
funduszy inwestycyjnych, obsługa funduszy emerytalnych,
usługi transferu elektronicznego środków finansowych,
usługi w zakresie: umów kredytowych, leasingu finansowego, udzielanie i obsługa pożyczek pod zastaw, obsługa
pożyczek pod zastaw hipoteczny, usługi finansowania pożyczek, prowadzenia ubezpieczeń na życie, prowadzenia kas
oszczędnościowych, usługi w zakresie tworzenia funduszy
wzajemnych, usługi świadczeń emerytalnych, usługi prowadzenia depozytów sejfowych, usługi w zakresie wyceny
i obrotu numizmatykami, wszystkie uprzednio wymienione
usługi świadczone także on-line, 41 usługi w zakresie: eduka-
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cji i szkolenia, publikacji elektronicznych za pośrednictwem
sieci on-line, aranżacji i prowadzenia seminariów, kongresów,
konferencji i wystaw, edukacji i treningu w zakresie bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności gospodarczej
i inwestycyjnej, publikowania materiałów drukowanych, periodyków, nowości, magazynów, broszur i ulotek oraz innych
tekstów dotyczących bankowości, finansów, ubezpieczeń,
działalności gospodarczej i inwestycji, usługi doradztwa, konsultacji i informacyjne w zakresie przedmiotowym uprzednio
wymienionym, usługi w zakresie organizacji wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych oraz organizacji imprez
rozrywkowych, wydarzeń sportowych i kulturalnych.
502650
(220) 2019 07 23
BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BNP Paribas Karta Otwarta na Dzisiaj
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, komputery i sprzęt peryferyjny do komputerów, dane zapisane
na nośnikach magnetycznych i optycznych, m.in. na taśmach, dyskach, dyskietkach, programy komputerowe, nośniki dźwięku i obrazu, magnetyczne i optyczne nośniki danych, karty kodowane magnetycznie do przechowywania
danych, wielofunkcyjne karty do usług finansowych, karty:
płatnicze/obciążeniowe, bankomatowe, czekowe, kredytowe, debetowe, elektroniczne urządzenia obsługiwane ręcznie do płacenia i przeliczania oraz przetwarzania osobistych
danych, karty bankomatowe ATM, karty dostępowe, zintegrowane karty chipowe oraz systemy dla ich wspomagania,
urządzenia i oprogramowanie bankomatowe ATM, czytniki
kart, oprogramowanie komputerowe do przeprowadzania
usług finansowych i bankowych, usług zarządzania kontami
bankowymi, usług płatniczych, analiz finansowych i raportów finansowych, usług zarządzania finansowego i usług
informacyjnych dotyczących bankowości i finansów, oprogramowanie komputerowe umożliwiające przeszukiwanie
danych w zakresie zarządzania finansowego, publikacje,
magazyny, periodyki, broszury i ulotki - wszystkie w postaci
elektronicznej zapisane na nośnikach magnetycznych lub
optycznych, 16 papier, drukowane artykuły papierowe i materiały reklamowe, druki, materiały biurowe, gazety, periodyki i książeczki czekowe, publikacje drukowane, magazyny,
broszury, ulotki, karty z tworzyw sztucznych, karty foliowane z drukiem, zaproszenia papierowe, terminarze, 35 usługi
świadczone w zakresie: prowadzenia rachunków, prowadzenia ksiąg handlowych, przygotowywania list płac, wycen
gospodarczych, badania rynku i doradztwa biznesowego,
reklamy, promocji oraz informacji na tych polach, publikowania materiałów reklamowych, informacji handlowej i gospodarczej świadczone on-line z komputerowej bazy danych,
sieci komputerowej, globalnej sieci komputerowej lub Internetu, kompilacji ogłoszeń reklamowych do wykorzystania
w Internecie, zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwa biznesowego, kompilacji katalogów, list adresowych,
ogłoszeń reklamowych dla publikowania w globalnych sieciach komputerowych lub w Internecie, przydzielania przestrzeni na stronach internetowych w celu reklamy towarów
i usług, administrowania biznesem w celu przeprowadzania
sprzedaży poprzez Internet, planowania biznesowego, analiz
rynkowych, gromadzenia, magazynowania i przetwarzania
danych, doradztwa, konsultacji i informowania dotyczącego
wszystkich w/w usług, 36 usługi w zakresie: analiz finansowych, bankowości, bankowości z dostępem bezpośrednim,
prowadzenia banków oszczędnościowych, maklerstwa, maklerstwa giełdowego, notowań giełdowych, sponsorowania
(210)
(731)

83

finansowego, świadczenia usług finansowych w związku z likwidacją przedsiębiorstw, prowadzenia operacji związanych
z finansami takich jak: operacje bankowe, wekslowe, dyskontowe, eurowalutowe, gospodarcze, księgowe, otwartego
rynku, gotówkowe, zamknięcia roku obrotowego, emisyjne,
usługi w zakresie inwestycji kapitałowych, zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, weryfikacji czeków, operacji rozrachunkowych, doradztwa finansowego, doradztwa ubezpieczeniowego, pośrednictwa ubezpieczeniowego, kredytowania, kredytów ratalnych, wydawania kart kredytowych,
obsługi kart kredytowych, obsługi kart debetowych, lokat
kapitałowych, emisji bonów wartościowych, emisji czeków
podróżnych, prowadzenia depozytów przedmiotów wartościowych, wykonywania wycen finansowych związanych
z ubezpieczeniami, bankowością nieruchomościami, usługi
wymiany pieniędzy, pośrednictwa w obrocie bankowym,
usługi powiernicze, usługi informacji finansowej, informacji ubezpieczeniowej, zarządzania finansowego majątkiem,
sporządzanie ekspertyz dla celów fiskalnych, obsługiwanie
funduszy inwestycyjnych, obsługa funduszy emerytalnych,
usługi transferu elektronicznego środków finansowych,
usługi w zakresie: umów kredytowych, leasingu finansowego, udzielanie i obsługa pożyczek pod zastaw, obsługa
pożyczek pod zastaw hipoteczny, usługi finansowania pożyczek, prowadzenia ubezpieczeń na życie, prowadzenia kas
oszczędnościowych, usługi w zakresie tworzenia funduszy
wzajemnych, usługi świadczeń emerytalnych, usługi prowadzenia depozytów sejfowych, usługi w zakresie wyceny
i obrotu numizmatykami, wszystkie uprzednio wymienione
usługi świadczone także on-line, 41 usługi w zakresie: edukacji i szkolenia, publikacji elektronicznych za pośrednictwem
sieci on-line, aranżacji i prowadzenia seminariów, kongresów,
konferencji i wystaw, edukacji i treningu w zakresie bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności gospodarczej
i inwestycyjnej, publikowania materiałów drukowanych, periodyków, nowości, magazynów, broszur i ulotek oraz innych
tekstów dotyczących bankowości, finansów, ubezpieczeń,
działalności gospodarczej i inwestycji, usługi doradztwa, konsultacji i informacyjne w zakresie przedmiotowym uprzednio
wymienionym, usługi w zakresie organizacji wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych oraz organizacji imprez
rozrywkowych, wydarzeń sportowych i kulturalnych.
502658
(220) 2019 07 24
GRUPA CHORTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DUCH PUSZCZY Czysta
(210)
(731)

(531) 03.04.01, 03.04.04, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
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502659
(220) 2019 07 24
GRUPA CHORTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Duch Puszczy
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)
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502680
(220) 2019 07 24
GOŁĘBIEWSKI ŁUKASZ AQUA VITAE, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ALEMBIKOWA OLD WARSAW DISTILLERY 1865
OKOWITA ZBOŻOWA WYPRODUKOWANA
W MAŁYCH PARTIACH, WEDŁUG XIX-WIECZNEJ
WARSZAWSKIEJ RECEPTURY All Natural

502661
(220) 2019 07 24
GRUPA CHORTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DUCH PUSZCZY
(210)
(731)

(531) 03.04.04, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(531)
(210)
(731)
(540)
(540)

502662
(220) 2019 07 24
KOWALSKI TOMASZ 2PACK, Zwola
(znak słowno-graficzny)
ARASHI STORM OF COLORS, EXPRESS YOUR STYLE

02.03.22, 04.02.11, 06.03.01, 07.01.03, 05.03.14, 19.11.04,
05.07.02, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.04.02
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe wysokoprocentowe, alkohole destylowane,
wódka, okowita.
502699
(220) 2019 07 25
MENNICA TOWERS GGH MT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MENNICA LEGACY TOWER
(210)
(731)

(531) 03.11.10, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 bluzy sportowe, funkcjonalne koszulki termoaktywne, kamizelki puchowe, kamizelki pikowane, kurtki,
kurtki puchowe, kurtki pikowane, ocieplane kamizelki, kurtki
sportowe, kurtki snowboardowe, kurtki odblaskowe, kurtki
w stylu safari, kurtki przeciwdeszczowe, odzież wodoodporna, wiatrówki, odzież wiatroszczelna, odzież narciarska,
odzież snowboardowa, koszulki z krótkim rękawem, artykuły
odzieżowe w stylu sportowym, t-shirty z krótkim rękawem,
koszulki z nadrukami, koszulki polo, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, tradycyjna odzież japońska, kimona japońskie,
japońskie szlafroki (nemaki), odzież do biegania, komplety
do biegania, szorty, ocieplacze szyi, nakrycia głowy, chusty,
szaliki, odzież dziana, odzież treningowa, odzież sportowa,
odzież nieprzemakalna, odzież w stylu sportowym, podkoszulki sportowe, podkoszulki z długimi rękawami, polary,
skarpetki, skarpetki antypoślizgowe, skarpetki w stylu japońskim (tabi), skarpety sportowe, spodnie, spodnie do ćwiczeń
fizycznych, spodnie snowboardowe, spodnie ze stretchu,
tkane koszule, koszule, swetry, obuwie, obuwie sportowe,
obuwie codzienne, buty wsuwane, buty treningowe, buty
sznurowane, 26 sznurówki, sznurowadła do butów, sznurowadła do obuwia.

(531) 07.11.25, 07.01.06, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość,
nieruchomości], wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe,
organizowanie wynajmu nieruchomości, zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu
nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem biur do coworkingu, wynajem powierzchni biurowej, 37 budownictwo.
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502700
(220) 2019 07 25
MENNICA TOWERS GGH MT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MENNICA LEGACY TOWER
(210)
(731)
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(540) SPERASOFT

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie gier, 42 programowanie
komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego.
502716
(220) 2019 07 25
MAJAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bełchatów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sweet Luxury Cream MADE IN POLAND

(210)
(731)

(531) 07.11.25, 07.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość,
nieruchomości], wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe,
organizowanie wynajmu nieruchomości, zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu
nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem biur do coworkingu, wynajem powierzchni biurowej, 37 budownictwo.
502701
(220) 2019 07 25
MENNICA TOWERS GGH MT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MENNICA LEGACY TOWER
(210)
(731)

(531) 07.01.06, 07.11.25, 27.05.01
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość,
nieruchomości], wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe,
organizowanie wynajmu nieruchomości, zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu
nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem biur do coworkingu, wynajem powierzchni biurowej, 37 budownictwo.
502707
(220) 2019 07 25
SPERASOFT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(531) 03.01.06, 26.01.02, 28.01.99, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze: cukierki, cukierki - krówki, cukierki - toffi, czekolada, wyroby czekoladowe, makaroniki, marcepan, pastylki i pomadki jako cukierki,
praliny, słodycze do ssania, wyroby cukiernicze na bazie
migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, owocowe galaretki jako słodycze, wyroby piekarnicze i ciastkarskie: babki, biszkopty, ciasta, ciastka, pierniczki,
paluszki waflowe, torciki, torty, waflowe paluszki i rurki nadziewane, lody spożywcze, desery lodowe, sorbety lodowe,
rolady i torty lodowe.
502719
(220) 2019 07 25
FSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1koszyk

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.02
(510), (511) 35 usługi w zakresie: obsługa platformy on-line
w celu umożliwienia dostępu do różnych sklepów internetowych lub platform sprzedaży, udostępnianie przestrzeni
reklamowej online dla osób trzecich, usługi porównywania
cen, analizy rynkowe, badania marketingowe, badania opinii
publicznej, badania rynku, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą i w prowadzeniu jej, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, pozyskiwa-
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nie danych do komputerowych baz danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, w tym za pośrednictwem
portalu internetowego, systematyzacja komputerowych
baz danych, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich,
w tym w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, prowadzenie baz danych,
38 usługi w zakresie: obsługi klientów przy wykorzystaniu
sieci Internet, udostępniania informacji w zakresie platform
sprzedaży on-line, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet,
usługi w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych,
usługi w zakresie udostępniania internetowych kont, usługi
w zakresie obustronnej transmisji danych, usługi dostępu
do portali internetowych, usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie dostępu do baz danych, 42 udostępnianie strony internetowej
wyposażonej w technologię umożliwiającą użytkownikom
Internetu dostęp do różnych platform sprzedaży I sklepów
internetowych, projektowanie i rozwój komputerowego
sprzętu i oprogramowania, administrowanie prawami i kontami użytkowników na portalu internetowym, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, administrowanie serwerami, utrzymywanie baz danych.
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(210) 502735
(220) 2019 07 25
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA BABY w krainie łagodności
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, pudry kosmetyczne, talki kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne
i po opalaniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, perfumy, olejki
eteryczne, preparaty do higieny intymnej nielecznicze, dezodoranty i antyperspiranty, środki do czyszczenia zębów
i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli
do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych,
maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry,
włosów do celów leczniczych.
502769
(220) 2019 07 26
CONFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) few. few is enough.

(210)
(731)

502723
(220) 2019 07 25
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda Minty Fresh Foot Care
(510), (511) 3 produkty do pielęgnacji stóp.
(210)
(731)

502724
(220) 2019 07 25
CZECHOWSKA DOROTA MDA PROMOTION AGENCJA
REKLAMOWA, Kościno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIP! COVER by MEMO
(210)
(731)

(531)

27.05.05, 27.05.17, 27.05.24, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.19,
24.17.04
(510), (511) 16 artykuły piśmiennicze, okładki do notesów
i kalendarzy, kalendarze, przybory do pisania, bloczki do pisania, notesy, notatniki, zeszyty, obwoluty, okładki na dokumenty, segregatory, książki.
502732
(220) 2019 07 25
AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AUROAMOX
(510), (511) 5 produkty lecznicze zawierające amoksycylinę.

(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12, 24.17.02, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 20 meble, akcesoria meblowe wyposażenia
domu, meble domowe, meble biurowe, meble metalowe.
502771
(220) 2019 07 26
NOWODWORSKI ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) n nowodworski estates

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.21, 26.05.01, 26.05.18
(510), (511) 36 agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami.
(210)
(731)
(540)
(540)

502776
(220) 2019 07 26
ZAJDECKA-ŚLIWA PAULINA KEEP THE LABEL, Koszalin
(znak słowno-graficzny)
KEEP THE LABEL

(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17
(510), (511) 35 reklama, marketing, udostępnianie informacji komercyjnych w Internecie, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, rekla-

Nr ZT39/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

ma bezpośrednia drogą pocztową (ulotki, prospekty, druki,
próbki), komputerowe zarządzanie plikami, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
czasu reklamowego we wszystkich środkach masowego
przekazu, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, rozpowszechnianie
reklam, usługi public relations, reklama, promocja i usługi
sprzedaży zwłaszcza usługi handlu wysyłkowego (także
on-line), obejmujące: odzież, okrycia wierzchnie, obuwie,
nakrycia głowy, paski, torebki, torby, nerki, torby podróżne,
torby turystyczne, torby plażowe, kosmetyczki, portfele,
akcesoria do odzieży, biżuteria, zegarki, okulary i akcesoria
do nich, prezentacja produktów we wszelkich środkach
przekazu w celu sprzedaży detalicznej odzieży, obuwia, torebek i akcesoriów do nich, artykuły sportowe, przyrządy
sportowe, zabawki, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(210)
(731)
(540)
(540)

502780
(220) 2019 07 26
DINUDIS SPÓŁKA JAWNA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
D DINUDIS CENTRUM SZKOLENIOWE

(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
502782
(220) 2019 07 26
ZAJDECKA-ŚLIWA PAULINA KEEP THE LABEL,
Koszalin
(540) (znak słowny)
(540) KEEP THE LABEL PRE-OWNED DESIGNER GOODS
(510), (511) 35 reklama, marketing, udostępnianie informacji komercyjnych w Internecie, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, reklama bezpośrednia drogą pocztową (ulotki, prospekty, druki,
próbki), komputerowe zarządzanie plikami, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
czasu reklamowego we wszystkich środkach masowego
przekazu, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, rozpowszechnianie
reklam, usługi public relations, reklama, promocja i usługi
sprzedaży zwłaszcza usługi handlu wysyłkowego (także
on-line), obejmujące: odzież, okrycia wierzchnie, obuwie,
nakrycia głowy, paski, torebki, torby, nerki, torby podróżne,
torby turystyczne, torby plażowe, kosmetyczki, portfele,
akcesoria do odzieży, biżuteria, zegarki, okulary i akcesoria
do nich, prezentacja produktów we wszelkich środkach
przekazu w celu sprzedaży detalicznej odzieży, obuwia, torebek i akcesoriów do nich, artykuły sportowe, przyrządy
sportowe, zabawki, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)
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502785
(220) 2019 07 26
PSIUCH BARTOSZ, Mysłowice
(znak słowno-graficzny)
Alimp

(531) 26.05.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 urządzenia i maszyny elektromechaniczne
do produkcji żywności, młynki, separatory, transportery,
podajniki, sortownice, urządzenia, maszyny i linie do produkcji soków i koncentratów owocowo-warzywnych,
prasy, wytłaczarki, pompy, urządzenia i linie do produkcji
napojów, stacje filtracji, ultrafiltracji, urządzenia i maszyny
do przeróbki tytoniu.
502792
(220) 2019 07 26
ZAJDECKA-ŚLIWA PAULINA KEEP THE LABEL,
Koszalin
(540) (znak słowny)
(540) KEEP THE LABEL
(510), (511) 35 reklama, marketing, udostępnianie informacji komercyjnych w Internecie, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, reklama bezpośrednia drogą pocztową (ulotki, prospekty, druki,
próbki), komputerowe zarządzanie plikami, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
czasu reklamowego we wszystkich środkach masowego
przekazu, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, rozpowszechnianie
reklam, usługi public relations, reklama, promocja i usługi
sprzedaży zwłaszcza usługi handlu wysyłkowego (także
on-line), obejmujące: odzież, okrycia wierzchnie, obuwie,
nakrycia głowy, paski, torebki, torby, nerki, torby podróżne,
torby turystyczne, torby plażowe, kosmetyczki, portfele,
akcesoria do odzieży, biżuteria, zegarki, okulary i akcesoria
do nich, prezentacja produktów we wszelkich środkach
przekazu w celu sprzedaży detalicznej odzieży, obuwia, torebek i akcesoriów do nich, artykuły sportowe, przyrządy
sportowe, zabawki, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(210)
(731)

502793
(220) 2019 07 26
ZAJDECKA-ŚLIWA PAULINA KEEP THE LABEL,
Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KEEP THE LABEL PRE-OWNED DESIGNER GOODS
(210)
(731)

(531) 24.17.02, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 reklama, marketing, udostępnianie informacji komercyjnych w Internecie, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, reklama bezpośrednia drogą pocztową (ulotki, prospekty, druki,
próbki), komputerowe zarządzanie plikami, organizowanie
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wystaw w celach handlowych lub reklamowych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
czasu reklamowego we wszystkich środkach masowego
przekazu, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, rozpowszechnianie
reklam, usługi public relations, reklama, promocja i usługi
sprzedaży zwłaszcza usługi handlu wysyłkowego (także
on-line), obejmujące: odzież, okrycia wierzchnie, obuwie,
nakrycia głowy, paski, torebki, torby, nerki, torby podróżne,
torby turystyczne, torby plażowe, kosmetyczki, portfele,
akcesoria do odzieży, biżuteria, zegarki, okulary i akcesoria
do nich, prezentacja produktów we wszelkich środkach
przekazu w celu sprzedaży detalicznej odzieży, obuwia, torebek i akcesoriów do nich, artykuły sportowe, przyrządy
sportowe, zabawki, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(210) 502794
(220) 2019 07 26
(731) DIPANI AMIT PRAKASH, Janki
(540) (znak słowny)
(540) LIDERHOFF
(510), (511) 8 krajalnice do frytek, noże, widelce, łyżki, ręczne
otwieracze do konserw, rozdrabniacze do warzyw, przyrządy
do przygotowywania żywności, noże kuchenne i przybory
do cięcia, sztućce do jedzenia, stojaki na noże.
(210) 502797
(220) 2019 07 26
(731) Axiom Foods, Inc., Los Angeles, US
(540) (znak słowny)
(540) ORYZATEIN
(510), (511) 30 koncentrat białka ryżu brązowego do użytku
jako żywność.
502852
(220) 2019 07 29
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ITRYD
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla
zwierząt i ludzi.
(210)
(731)

502858
(220) 2019 07 29
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) NeoHořčík
(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) 502863
(220) 2019 07 29
(731) NOWICKI DANIEL DALLMAX, Oława
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) r.com rabotaj.com

(531)

24.17.02, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.13, 26.04.04,
26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 16.01.11
(510), (511) 9 audiobooki (książki mówione), e-booki (książki w formie elektronicznej) na nośnikach informatycznych,
interfejsy komputerowe, programy komputerowe, komputerowe bazy danych, 16 czasopisma, publikacje periodyczne, broszury, ulotki, biuletyny, publikacje drukowane,
książki, 35 optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
38 przesyłanie informacji przez terminale komputerowe,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą
komputerów, 45 prywatne i społeczne usługi świadczone
w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, w tym
usługi pośrednictwa w zatrudnieniu i udostępniania informacji, usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób.
502870
(220) 2019 07 29
KALBARCZYK-OWCZAREK MAGDALENA, OWCZAREK
MACIEJ AQUAMO SPÓŁKA CYWILNA, Borzęcin Duży
(540) (znak słowny)
(540) AQUAMO
(510), (511) 35 sprzedaż online (internetowa) w zakresie
wody pięciogalonowej, wody butelkowanej gazowana i/
lub niegazowana, wody źródlanej, bezbutlowych dystrybutorów filtrujących, dystrybutorów filtrujących, dystrybutorów elektrycznych, dystrybutorów mechanicznych, biodegradowalnych kubków, syropów, soków, stojaków na butle,
sprzedaż detaliczna i hurtowa w zakresie wody pięciogalonowej, wody butelkowanej gazowana i/lub niegazowana,
wody źródlanej, bezbutlowych dystrybutorów filtrujących,
dystrybutorów filtrujących, dystrybutorów elektrycznych,
dystrybutorów mechanicznych, biodegradowalnych kubków, syropów, soków, stojaków na butle, usługi marketingowe w zakresie wody pięciogalonowej, wody butelkowanej gazowanej i/lub niegazowanej, wody źródlanej,
bezbutlowych dystrybutorów filtrujących, dystrybutorów
filtrujących, dystrybutorów elektrycznych, dystrybutorów
mechanicznych, biodegradowalnych kubków, syropów, soków, stojaków na butle, doradztwo gospodarcze w zakresie
wody pięciogalonowej, wody butelkowanej gazowanej i/
lub niegazowanej, wody źródlanej, bezbutlowych dystrybutorów filtrujących, dystrybutorów filtrujących, dystrybutorów elektrycznych, dystrybutorów mechanicznych,
biodegradowalnych kubków, syropów, soków, stojaków
na butle, import i export w zakresie wody pięciogalonowej,
wody butelkowanej gazowanej i/lub niegazowanej, wody
źródlanej, bezbutlowych dystrybutorów filtrujących, dystrybutorów filtrujących, dystrybutorów elektrycznych, dystrybutorów mechanicznych, biodegradowalnych kubków,
syropów, soków, stojaków na butle, 39 dystrybucja wody,
zaopatrywanie w wodę, dostawa butelkowanej wody
do domów i biur, dostawa wody pięciogalonowej, dostawa
dystrybutorów filtrujących, wynajem dystrybutorów filtrujących, wynajem bezbutlowych dystrybutorów filtrujących,
dystrybucja (transport) wody.
(210)
(731)
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502874
(220) 2019 07 29
OLEWNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerczynek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLEWNIK OM NOM ZESTAW ŚNIADANIOWY

(210)
(731)

mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji
włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne,
środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty
do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych,
preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci
do celów leczniczych.
(210)
(731)
(540)
(540)

26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18,
26.05.06, 26.05.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.15,
26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, wędliny, przetwory mięsne, konserwy, wyroby z drobiu, wyroby z dziczyzny,
dania gotowe mięsne i warzywno-mięsne, oleje i tłuszcze
zwierzęce, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu za pomocą środków masowego przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu, organizowanie wystaw i pokazów
w celach handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa handlowego, kojarzenie kontrahentów oraz pomoc przy
zawieraniu transakcji biznesowych, negocjowanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna lub hurtowa w systemie tradycyjnym i poprzez Internet mięsa, ekstraktów mięsnych, wędlin, przetworów mięsnych, konserw,
wyrobów z drobiu i z dziczyzny, dań gotowych mięsnych
i warzywno-mięsnych, olejów i tłuszczów zwierzęcych.
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502879
(220) 2019 07 29
RUTKOWSKA MARIA MAGDALENA, Straszyn
(znak słowno-graficzny)
B BATYCKI

(531)

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

502877
(220) 2019 07 29
GLIJER MICHAŁ MAKSYM, Suchedniów
(znak słowno-graficzny)
OWOCOWA PACZKA

(531) 05.03.15, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 jagody, świeże owoce, kompozycje świeżych
owoców, migdały [owoce], owoce cytrusowe świeże, owoce
świeże.
(210) 502878
(220) 2019 07 29
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA BIOAGE TECHNOLOGY
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu,

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 9 etui na okulary, etui do tabletów, skórzane
etui na tablety, etui na smartfony, skórzane etui na telefony komórkowe, etui na telefony komórkowe, etui na akcesoria optyczne, etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui
na przenośne odtwarzacze mediów, pokrowce na laptopy,
pokrowce na smartfony, pokrowce do tabletów, futerały
do telefonów komórkowych ze skóry lub z imitacji skóry,
16 luksusowe artykuły biurowe na dokumenty, etui do notatników, etui na przybory do pisania, upominkowe etui
na przybory do pisania, etui na identyfikatory, kasetki lub etui
na pieczątki, teczki na korespondencję, teczki rozkładane,
teczki na listy, teczki do użytku biurowego, teczki na akta, wizytowniki, piórniki, organizery, etui na wizytówki i dokumenty, etui na karty płatnicze, 18 walizy, torby podróżne, torby,
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, teczki lub
aktówki, aktówki na dokumenty, aktówki wykonane ze skóry, aktówki wykonane z imitacji skóry, teki, dyplomatki teczki
na dokumenty, teczki konferencyjne, paski naramienne, paski do portmonetek, paski skórzane, torebki, torebki damskie,
torebki wieczorowe, skórzane torebki, torebki męskie, stylowe torebki, torebki-worki, małe torebki kopertówki, torebki
do ręki, torebki na ramię, portmonetki, portfele, torebki wykonane ze skóry, torebki-kuferki, małe damskie torebki bez
rączki, torby, torby plażowe, torby pamiątkowe, torby zakupowe, torby podróżne, kufry podróżne, portfele skórzane,
portfele na karty, portfele na nadgarstek, torby skórzane,
portfele na karty kredytowe, portfele na karty wizytowe,
skórzane portfele na karty kredytowe, portmonetki skórzane, saszetki męskie, saszetki biodrowe, etui na banknoty, etui
na klucze, futerały na klucze, etui na klucze wykonane ze skóry, etui na klucze z imitacji skóry, etui na wizytówki, etui lub
futerały na dokumenty, etui na karty kredytowe, etui na karty
kredytowe wykonane ze skóry, etui na karty wykonane z imitacji skóry, pasy na ramię, pasy do bagażu, plecaki, małe plecaki, pokrowce na klucze, skórzane smycze, smycze dla psów,
smycze dla zwierząt domowych, etykiety skórzane, torby
z imitacji skóry, torebki wykonane z imitacji skóry, etui z imitacji skóry, torby podróżne wykonane z imitacji skóry, paski
z imitacji skóry, kuferki na lub etui na kosmetyki, 25 paski skórzane, paski tekstylne, paski wykonane z imitacji skóry, odzież
i obuwie z tworzyw naturalnych, rękawiczki, czapki, 42 pro-
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jektowanie modeli waliz, toreb, portfeli lub innych artykułów
służących do przenoszenia, projektowanie akcesoriów mody,
projektowanie wzorów, projektowanie opakowań, projektowanie produktów, projektowanie dodatków odzieżowych.
502882
(220) 2019 07 29
OLEWNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerczynek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLEWNIK ENJOY! KABANOSY Z DROBIEM BAW SIĘ
SMAKIEM!

(210)
(731)

(531)

26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18,
27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.14
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, wędliny, przetwory mięsne, konserwy, wyroby z drobiu, wyroby z dziczyzny,
dania gotowe mięsne i warzywno-mięsne, oleje i tłuszcze
zwierzęce, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu za pomocą środków masowego przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu, organizowanie wystaw i pokazów
w celach handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa handlowego, kojarzenie kontrahentów oraz pomoc przy
zawieraniu transakcji biznesowych, negocjowanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna lub hurtowa w systemie tradycyjnym i poprzez Internet mięsa, ekstraktów mięsnych, wędlin, przetworów mięsnych, konserw,
wyrobów z drobiu i z dziczyzny, dań gotowych mięsnych
i warzywno-mięsnych, olejów i tłuszczów zwierzęcych.
502884
(220) 2019 07 29
OLEWNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerczynek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLEWNIK ENJOY! KABANOSY WIEPRZOWE BAW SIĘ
SMAKIEM!

(210)
(731)

Nr ZT39/2019

(531)

26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18,
27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.14
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, wędliny, przetwory mięsne, konserwy, wyroby z drobiu, wyroby z dziczyzny,
dania gotowe mięsne i warzywno-mięsne, oleje i tłuszcze
zwierzęce, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu za pomocą środków masowego przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu, organizowanie wystaw i pokazów
w celach handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa handlowego, kojarzenie kontrahentów oraz pomoc przy
zawieraniu transakcji biznesowych, negocjowanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna lub hurtowa w systemie tradycyjnym i poprzez Internet mięsa, ekstraktów mięsnych, wędlin, przetworów mięsnych, konserw,
wyrobów z drobiu i z dziczyzny, dań gotowych mięsnych
i warzywno-mięsnych, olejów i tłuszczów zwierzęcych.
(210) 502894
(220) 2019 07 29
(731) UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) KaajCare
(510), (511) 21 artykuły do czyszczenia zębów, szczoteczki do higieny osobistej, szczoteczki do zębów, szczoteczki
do zębów elektryczne, soniczne szczoteczki do zębów, futerały na szczoteczki do zębów, pojemniki na szczoteczki do zębów, stojaki na szczoteczki do zębów, uchwyty na szczoteczki
do zębów, końcówki do szczoteczek elektrycznych, szczoteczki do czyszczenia powierzchni międzyzębowych, zestawy do pielęgnacji jamy ustnej składające się ze szczoteczek
do zębów i nici dentystycznych, urządzenia do mycia zębów
i dziąseł przy użyciu wody pod wysokim ciśnieniem, do użytku domowego, wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej.
(210)
(731)
(540)
(540)

502896
(220) 2019 07 29
BRODZIAK KAMIL, Ożarów Mazowiecki
(znak słowno-graficzny)
ERALAMPS

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 żarówki oświetleniowe, lampy elektryczne,
światła pojazdów, lampy oświetleniowe, latarnie oświetleniowe, światła rowerowe, elektryczne latarki, latarki kieszonkowe, elektryczne, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, urządzenia grzewcze do pojazdów, oświetlenie
do motocykli, oprawki do lamp elektrycznych, urządzenia
i instalacje oświetleniowe, żyrandole, światła sufitowe, żarniki
do lamp elektrycznych, lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, lampy bezpieczeństwa, reflektory do lamp,
lampki elektryczne na choinki, reflektory samochodowe,
latarki, reflektory do pojazdów, lampy stojące, wentylatory
elektryczne do użytku osobistego, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych (LED), lampy
kierunkowe do rowerów.
502902
(220) 2019 07 30
SUKCES TECHNOLOGY GROUP DZIEMIAŃCZUK
SPÓŁKA JAWNA, Wasilków
(540) (znak słowny)
(540) ROLLBOX
(510), (511) 9 napędy do automatyzacji rolet z systemem
łańcuszkowym, piloty zdalnego sterowania, wyłączniki zdalnie sterowane, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży
(210)
(731)

Nr ZT39/2019
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hurtowej, detalicznej, internetowej, wysyłkowej oraz bezpośredniej napędów do automatyzacji rolet z systemem
łańcuszkowym, pilotów zdalnego sterowania, wyłączników
zdalnie sterowanych, organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji i przetargów publicznych napędów do automatyzacji rolet z systemem łańcuszkowym, pilotów zdalnego sterowania, wyłączników zdalnie sterowanych, reklama za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, promowanie towarów za pośrednictwem łączy
telefonicznych i Internetu napędów do automatyzacji rolet
z systemem łańcuszkowym, pilotów zdalnego sterowania,
wyłączników zdalnie sterowanych, usługi marketingowe.
(210) 502903
(220) 2019 07 30
(731) STOKŁOSA ŁUKASZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BE REAL
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sklepów detalicznych online
obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą,
usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych.
502904
(220) 2019 07 30
ICEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iCEA
(210)
(731)

(531) 26.04.03, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 porady w zakresie marketingu, doradztwo
w zakresie marketingu, usługi reklamowe i marketingowe,
informacja marketingowa, kampanie marketingowe, usługi
marketingowe, reklama i marketing, usługi marketingu bezpośredniego, dostarczanie informacji marketingowej, udostępnianie raportów marketingowych, prowadzenie badań
marketingowych, przygotowywanie planów marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, usługi agencji marketingowych, planowanie strategii marketingowych,
analiza trendów marketingowych, projektowanie badań
marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych,
marketing imprez i wydarzeń, udzielanie informacji dotyczących marketingu, analiza w zakresie marketingu, analizy
w zakresie marketingu, pomoc w zakresie marketingu, doradztwo reklamowe i marketingowe, obsługa marketingowa
obrotu nieruchomościami, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, ocena statystyczna danych marketingowych, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi
doradztwa w zakresie marketingu, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, reklama za pomocą marketingu
bezpośredniego, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, badania rynku i badania marketingowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, zarządzanie persone-
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lem zajmującym się marketingiem, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii, usługi marketingowe w dziedzinie podróży, usługi
marketingowe w dziedzinie restauracji, opracowywanie
strategii i pomysłów marketingowych, sporządzanie raportów do celów marketingowych, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, oceny szacunkowe do celów marketingowych, badania w dziedzinie strategii marketingowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem
sprzedaży], doradztwo w zakresie marketingu produktów
chemicznych, usługi konsultingowe w zakresie marketingu
internetowego, usługi doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego, usługi w zakresie marketingu baz danych, usługi
marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi planowania w celu badań marketingowych, świadczenie doradczych usług marketingowych
dla producentów, produkcja nagrań dźwiękowych do celów
marketingowych, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, marketing towarów
i usług na rzecz innych, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące marketingu, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu, usługi doradcze dotyczące
reklamy, promocji i marketingu, usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, dostarczanie informacji
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,
doradztwo w zakresie demografii do celów marketingowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych
on-line, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością
gospodarczą i marketingu, rozpowszechnianie materiałów
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej,
opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych
na rzecz innych, marketing towarów i usług osób trzecich
poprzez dystrybucję kuponów, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, reklama typu
„płać za kliknięcie”, reklama poprzez wszystkie publiczne
środki komunikacji, reklama za pośrednictwem sieci telefonii
komórkowej, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania firmą, usługi reklamy zewnętrznej,
przygotowywanie reklam, publikacja reklam, reklama zewnętrzna, reklama banerowa, reklamy online, reklama i usługi reklamowe, publikowanie materiałów reklamowych, publikacja treści reklamowych, przygotowywanie materiałów
reklamowych, przygotowywanie dokumentów reklamowych, przygotowywanie ulotek reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie broszur reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie
i rozmieszczanie reklam, usługi promocyjne i reklamowe,
gromadzenie informacji związanych z reklamą, usługi planowania w zakresie reklamy, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie publikowania tekstów
reklamowych, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, publikowanie tekstów sponsorowanych, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych,
usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi w zakresie
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reklamy i promocji sprzedaży, 42 administracja serwerów, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, analizy komputerowe, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo komputerowe,
doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów, dostarczanie raportów z zakresu informatyki, dostarczanie specjalistycznych raportów w zakresie informatyki, kompilacja informacji związanych z systemami informacyjnymi, konsultacje
w dziedzinie technologii informacyjnej, poradnictwo informatyczne, pomoc w zakresie technologii informacyjnej, profesjonalne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, udzielanie informacji w zakresie technologii informacyjnej, usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych, usługi doradcze i informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, usługi doradcze i informacyjne związane z integracją systemów komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie projektowania systemów informacyjnych,
usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych stosujących różne
środowiska oprogramowania, usługi doradztwa technicznego dotyczące przetwarzania danych, usługi doradztwa technicznego w zakresie technologii informacyjnej, usługi w zakresie doradztwa komputerowego, usługi konsultacyjne
w zakresie informatyki, usługi konsultacyjne w dziedzinie
technologii informacyjnej, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, monitoring systemów sieciowych, usługi monitorowania systemów komputerowych, usługi uwierzytelniania w zakresie
bezpieczeństwa komputerowego, analiza systemów komputerowych, przemysłowe analizy i usługi badawcze, usługi
w zakresie analizy przemysłowej, odtwarzanie baz danych,
opracowywanie baz danych, hosting komputerowych baz
danych, projektowanie komputerowych baz danych, projektowanie i opracowywanie baz danych, usługi w zakresie aktualizacji baz danych oprogramowań, tworzenie stron internetowych, tworzenie programów komputerowych, tworzenie witryn internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych, tworzenie programów do przetwarzania danych, tworzenie stron internetowych dla innych, tworzenie
i utrzymywanie witryn internetowych, usługi w zakresie tworzenia witryn internetowych, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, tworzenie, projektowanie
i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie, utrzymywanie i adaptacja oprogramowania komputerowego, tworzenie, uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych,
projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom
trzecim, tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie i tworzenie stron głównych i stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób
trzecich, usługi tworzenia kopii zapasowych w zakresie danych z komputerowych dysków twardych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych
do handlu elektronicznego, pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, tworzenie programów kontrolnych
do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania
i związanej z nimi wizualizacji, zdalne administrowanie serwerem, usługi projektowania w zakresie systemów wyświetlania w celach prezentacyjnych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, usługi informacyjne w zakresie komputerów, usługi w zakresie technologii informacyjnych, udzielanie informacji z zakresu programów komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie analizy
systemów informacyjnych, zarządzanie usługami w zakresie
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technologii informacyjnych [ITSM], programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
wypożyczania oprogramowania komputerowego, usługi
konsultacyjne ekspertów w związku ze sprzętem informatycznym, udzielanie informacji na temat usług analiz i badań
przemysłowych, dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, udzielanie informacji
online na temat usług analiz i badań przemysłowych, świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych
w zakresie oprogramowania komputerowego, dostarczanie
informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem
sprzętu i oprogramowania komputerowego, dostarczanie
informacji i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej online z możliwością wyszukiwania, utrzymywanie
baz danych, projektowanie baz danych, instalacja oprogramowania do baz danych, opracowywanie oprogramowania
komputerowych baz danych, usługi związane z opracowywaniem baz danych, programowanie oprogramowania
do zarządzania bazami danych, wypożyczanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, doradztwo w zakresie
komputerowych programów baz danych, projektowanie
i opracowywanie programów komputerowych baz danych,
instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania
bazy danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, opracowywanie
i konserwacja oprogramowania komputerowego do baz danych, projektowanie elektronicznych formatów płyt CD
do komputerowych baz danych, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz danych, udostępnianie informacji online w zakresie badań technologicznych z komputerowej bazy danych
lub Internetu, monitorowanie procesu w celu zapewnienia
jakości, testowanie, analizowanie i monitorowanie sygnałów
telekomunikacyjnych, monitorowanie systemów komputerowych do celów bezpieczeństwa, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego online, nie do pobrania, do użytku
w aplikacjach do monitorowania nadawania.
(210)
(731)
(540)
(540)

502907
(220) 2019 07 30
GOŁĘBIEWSKA KAROLINA WHITEBERRY, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
unfollow

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 14 biżuteria, biżuteria sztuczna, biżuteria szlachetna, biżuteria emaliowana, breloki do kluczy, zawieszki,
24 bielizna kąpielowa, ręczniki, ręczniki kąpielowe, ręczniki
plażowe, ręczniki z kapturem, ręczniki dla dzieci, 25 bielizna, odzież sportowa, T-shirty, bluzki, bluzy, bluzy z kapturem, bluzy dresowe, bluzy polarowe, kąpielówki, spodnie,
spodnie sportowe, spodnie kolarskie, spodnie dresowe, spodnie joggingowe, spodnie narciarskie, spodenki,
spodenki kąpielowe, spodenki bokserskie, spodenki dla
rowerzystów, koszule i spódniczki do golfa, kombinezony
piankowe, czapki, czapki z daszkiem, czapki do gry w golfa,
skarpetki, rękawiczki, szaliki, apaszki, krawaty, opaski na gło-
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wę, opaski przeciwpotne do tenisa, opaski przeciwpotne
na nadgarstek, paski, paski tekstylne, buty, buty sportowe,
buty golfowe, klapki, płaszcze, płaszcze plażowe, płaszcze
sportowe, płaszcze przeciwdeszczowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży świadczone on-line w zakresie biżuterii, biżuterii sztucznej, biżuterii
szlachetnej, biżuterii emaliowanej, breloków do kluczy, zawieszek, bielizny, bielizny kąpielowej, ręczników, ręczników
kąpielowych, ręczników plażowych, ręczników z kapturem,
ręczników dla dzieci, bielizny, odzieży sportowej, T-shirtów,
bluzek, bluz, bluz z kapturem, bluz dresowych, bluz polarowych, kąpielówek, spodni, spodni sportowych, spodni kolarskich, spodni dresowych, spodni joggingowych, spodni
narciarskich, spodenek, spodenek kąpielowych, spodenek
bokserskich, spodenek dla rowerzystów, koszul i spódniczek do golfa, kombinezonów piankowych, czapek, czapek
z daszkiem, czapek do gry w golfa, skarpetek, rękawiczek,
szalików, apaszek, krawatów, opasek na głowę, opasek
przeciwpotnych do tenisa, opasek przeciwpotnych na nadgarstek, pasków, pasków tekstylnych, butów, butów sportowych, butów golfowych, klapek, płaszczy, płaszczy plażowych, płaszczy sportowych, płaszczy przeciwdeszczowych.
502908
(220) 2019 07 30
ICEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) iCEA
(510), (511) 35 porady w zakresie marketingu, doradztwo
w zakresie marketingu, usługi reklamowe i marketingowe, informacja marketingowa, kampanie marketingowe, usługi
marketingowe, reklama i marketing, usługi marketingu bezpośredniego, dostarczanie informacji marketingowej, udostępnianie raportów marketingowych, prowadzenie badań
marketingowych, przygotowywanie planów marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, usługi agencji marketingowych, planowanie strategii marketingowych,
analiza trendów marketingowych, projektowanie badań marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych, marketing imprez i wydarzeń, udzielanie informacji dotyczących
marketingu, analiza w zakresie marketingu, analizy w zakresie
marketingu, pomoc w zakresie marketingu, doradztwo reklamowe i marketingowe, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, ocena statystyczna danych marketingowych, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, usługi
konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi doradztwa w zakresie marketingu, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego,
doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, badania
rynku i badania marketingowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, zarządzanie personelem zajmującym się
marketingiem, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii, usługi marketingowe w dziedzinie podróży, usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, sporządzanie raportów do celów marketingowych, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego,
oceny szacunkowe do celów marketingowych, badania
w dziedzinie strategii marketingowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, doradztwo biznesowe
w zakresie marketingu strategicznego, usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], doradztwo w zakresie
marketingu produktów chemicznych, usługi konsultingowe
w zakresie marketingu internetowego, usługi doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego, usługi konsultacyjne w zakre(210)
(731)
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sie marketingu bezpośredniego, usługi w zakresie marketingu baz danych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi planowania w celu
badań marketingowych, świadczenie doradczych usług marketingowych dla producentów, produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, marketing towarów i usług na rzecz innych, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, porady w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu, usługi doradcze dotyczące
reklamy, promocji i marketingu, usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, dostarczanie informacji
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,
doradztwo w zakresie demografii do celów marketingowych,
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, rozpowszechnianie materiałów w zakresie
reklamy, marketingu i publicity, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych,
marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji,
reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama, doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
firmą, usługi reklamy zewnętrznej, przygotowywanie reklam,
publikacja reklam, reklama zewnętrzna, reklama banerowa,
reklamy online, reklama i usługi reklamowe, publikowanie
materiałów reklamowych, publikacja treści reklamowych,
przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie dokumentów reklamowych, przygotowywanie ulotek reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie broszur reklamowych, projektowanie
ulotek reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, usługi promocyjne i reklamowe, gromadzenie informacji związanych
z reklamą, usługi planowania w zakresie reklamy, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, publikowanie
tekstów sponsorowanych, optymalizacja dla wyszukiwarek
internetowych, usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, 42 administracja
serwerów, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, analizy komputerowe, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo komputerowe, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów, dostarczanie raportów z zakresu informatyki, dostarczanie specjalistycznych raportów w zakresie informatyki, kompilacja informacji związanych z systemami informacyjnymi,
konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej, poradnictwo informatyczne, pomoc w zakresie technologii informacyjnej, profesjonalne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, udzielanie informacji w zakresie technologii
informacyjnej, usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych, usługi doradcze i informacyjne w zakresie
technologii informacyjnej, usługi doradcze i informacyjne
związane z integracją systemów komputerowych, usługi do-
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radcze w dziedzinie projektowania systemów informacyjnych, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych, usługi
doradcze w zakresie sieci komputerowych stosujących różne
środowiska oprogramowania, usługi doradztwa technicznego dotyczące przetwarzania danych, usługi doradztwa technicznego w zakresie technologii informacyjnej, usługi w zakresie doradztwa komputerowego, usługi konsultacyjne
w zakresie informatyki, usługi konsultacyjne w dziedzinie
technologii informacyjnej, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, monitoring systemów sieciowych, usługi monitorowania systemów
komputerowych, usługi uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, analiza systemów komputerowych, przemysłowe analizy i usługi badawcze, usługi w zakresie analizy przemysłowej, odtwarzanie baz danych, opracowywanie baz danych, hosting komputerowych baz danych,
projektowanie komputerowych baz danych, projektowanie
i opracowywanie baz danych, usługi w zakresie aktualizacji
baz danych oprogramowań, tworzenie stron internetowych,
tworzenie programów komputerowych, tworzenie witryn internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych,
tworzenie programów do przetwarzania danych, tworzenie
stron internetowych dla innych, tworzenie i utrzymywanie
witryn internetowych, usługi w zakresie tworzenia witryn internetowych, tworzenie platform internetowych do handlu
elektronicznego, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie
stron internetowych, tworzenie, utrzymywanie i adaptacja
oprogramowania komputerowego, tworzenie, uaktualnianie
i adaptacja programów komputerowych, projektowanie,
tworzenie i programowanie stron internetowych, tworzenie
i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie i tworzenie stron głównych i stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, usługi tworzenia
kopii zapasowych w zakresie danych z komputerowych dysków twardych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, tworzenie programów kontrolnych do automatycznego pomiaru,
montażu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, zdalne
administrowanie serwerem, usługi projektowania w zakresie
systemów wyświetlania w celach prezentacyjnych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, usługi informacyjne w zakresie komputerów, usługi
w zakresie technologii informacyjnych, udzielanie informacji
z zakresu programów komputerowych, usługi doradcze
w dziedzinie analizy systemów informacyjnych, zarządzanie
usługami w zakresie technologii informacyjnych [ITSM], programowanie oprogramowania do platform informacyjnych
w Internecie, szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie
informacji, wiadomości i danych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące wypożyczania oprogramowania komputerowego, usługi konsultacyjne ekspertów w związku ze sprzętem informatycznym, udzielanie informacji na temat usług
analiz i badań przemysłowych, dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, udzielanie
informacji online na temat usług analiz i badań przemysłowych, świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych
i doradczych w zakresie oprogramowania komputerowego,
dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego,
dostarczanie informacji i wyników badań naukowych z bazy
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danych dostępnej online z możliwością wyszukiwania, utrzymywanie baz danych, projektowanie baz danych, instalacja
oprogramowania do baz danych, opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych, usługi związane
z opracowywaniem baz danych, programowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, wypożyczanie
oprogramowania do zarządzania bazami danych, doradztwo
w zakresie komputerowych programów baz danych, projektowanie i opracowywanie programów komputerowych baz
danych, instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego do baz
danych, projektowanie elektronicznych formatów płyt CD
do komputerowych baz danych, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz danych, udostępnianie informacji online w zakresie
badań technologicznych z komputerowej bazy danych lub
Internetu, monitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości, testowanie, analizowanie i monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, monitorowanie systemów komputerowych do celów bezpieczeństwa, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego online, nie do pobrania, do użytku w aplikacjach
do monitorowania nadawania.
(210) 502912
(220) 2019 07 30
(731) MIKOŁAJEK RYSZARD TECHNO SERWIS, Szeligi
(540) (znak słowny)
(540) biooniq
(510), (511) 11 urządzenia do filtrowania wody, instalacje
do dystrybucji wody, filtry do wody pitnej, filtry wody do bidetów elektrycznych, wkłady wymienne do filtrów wodnych,
filtry wody do urządzeń gospodarstwa domowego, ogrzewacze wodne, filtry jako części instalacji domowych lub
przemysłowych, aparatura i urządzenia do uzdatniania wody,
regulatory do wody, niemetalowa aparatura do urządzeń
i instalacji wodnych, urządzenia do jonizacji i odświeżania
powietrza, urządzenia do jonizacji i odświeżania wody, urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, aparatura i instalacje do uzdatniania wody, podgrzewacze wody, sterylizatory
do wody.
502916
(220) 2019 07 30
FINE BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobczyce
(540) (znak słowny)
(540) KOKO JUMBO
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje orzeźwiające, bezalkoholowe wyciągi z owoców, drinki na bazie piwa, napoje sportowe wzbogacane
proteinami, napoje serwatkowe, soki, sorbety jako napoje,
woda jako napoje, woda mineralna, woda stołowa, syropy
do napojów, owocowe nektary bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, smoothie,
35 prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, oferowanie towarów w sposób umożliwiający
ich oglądanie w celu zakupu w sklepach detalicznych i hurtowych z produktami spożywczymi i napojami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe
zarządzanie plikami.
(210)
(731)
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502917
(220) 2019 07 30
CENTRUM KULTURY SMAKU SEKWENS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Przyprawy do potrawy
(210)
(731)

(531)

26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.13,
26.13.25, 01.15.15
(510), (511) 30 przyprawy do wszelkiego rodzaju mięs,
42 opracowywanie nowych produktów żywnościowych.
502918
(220) 2019 07 30
CENTRUM KULTURY SMAKU SEKWENS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Solo Smak

(210)
(731)

(531)

26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.13,
26.13.25, 01.15.15
(510), (511) 30 przyprawy do wszelkiego rodzaju mięs,
42 opracowywanie nowych produktów żywnościowych.

(210) 502923
(220) 2019 07 30
(731) GRAF RADOSŁAW PAWEŁ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) ANIMEDS
(510), (511) 1 enzymy do stosowania w produkcji karmy dla
zwierząt domowych, mieszanki produktów chemicznych i mikroorganizmów do zwiększania wartości odżywczej pasz dla
zwierząt [inne niż do użytku weterynaryjnego], enzymy wspomagające trawienie, do stosowania w produkcji pasz dla zwierząt, 3 aerozole pielęgnujące dla zwierząt, dezodoranty dla
zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, preparaty do pielęgnacji
zwierząt, preparaty do kąpieli dla zwierząt, środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, odświeżacze zapachów dla zwierząt, niemedyczne płyny do płukania jamy
ustnej dla zwierząt, szampony dla zwierząt, szampony dla
zwierząt domowych, szampony dla zwierząt domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], 5 suplementy diety dla
zwierząt, suplementy witaminowe i mineralne dla zwierząt
domowych, suplementy diety dla zwierząt domowych, lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, pasza lecznicza dla
zwierząt, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, preparaty farmaceutyczne na robaki u zwierząt domowych, preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt domowych, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci przekąsek, witaminy dla zwierząt domowych, dodatki lecznicze do pożywienia
zwierząt, dodatki odżywcze do żywności dla zwierząt, do celów medycznych, kąpiele w płynie odkażającym dla zwierząt
jako preparaty, mineralne suplementy diety dla zwierząt, obroże przeciw pchłom dla zwierząt, obroże przeciwpasożytnicze
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dla zwierząt, owadobójcze szampony dla zwierząt, preparaty
do mycia zwierząt, preparaty lecznicze do skóry dla zwierząt,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry u zwierząt,
preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, środki do mycia zwierząt jako insektycydy, środki odstraszające owady dla zwierząt,
środki wabiące dla zwierząt domowych, substancje pobudzające łaknienie dla zwierząt, suplementy lecznicze do żywności
dla zwierząt, suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich, witaminy dla zwierząt, ziołowe maści na rany
na skórze dla zwierząt domowych, ziołowe maści zapobiegające swędzeniu dla zwierząt domowych, środki do mycia
psów jako insektycydy, środki odstraszające insekty dla psów,
suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci mieszanki napojów w proszku, suplementy diety do celów weterynaryjnych, suplementy mineralne do karmienia żywego inwentarza, suplementy do pasz do celów weterynaryjnych, suplementy do karm do celów weterynaryjnych, dodatki do paszy
do celów medycznych, mieszanki paszowe uzupełniające,
dodatki odżywcze do celów weterynaryjnych, dodatki antybiotykowe do pasz dla zwierząt, karma uzupełniająca dla zwierząt, pasza uzupełniająca dla zwierząt, karma uzupełniająca dla
zwierząt domowych, dodatki żywieniowe do pasz nie do celów leczniczych, 31 aktywne drożdże suszone dla zwierząt,
algarobilla jako pasza dla zwierząt, artykuły spożywcze dla
zwierząt zawierające wyciągi z roślin, artykuły spożywcze dla
zwierząt gospodarskich, artykuły spożywcze dla zwierząt
mlecznych, artykuły spożywcze dla zwierząt na bazie mleka,
artykuły spożywcze dla zwierząt morskich, artykuły jadalne
do żucia dla zwierząt, artykuły spożywcze zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt, drożdże do pasz dla zwierząt, drożdże jako pasza dla zwierząt, glony jako pasza dla
zwierząt, jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, karmy i pasze dla zwierząt, karma dla zwierząt domowych, jadalne smakołyki dla zwierząt, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt, kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, mielone produkty spożywcze dla zwierząt, mączka dla zwierząt, mieszanka paszowa dla
zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, napoje dla zwierząt, napoje dla
zwierząt domowych, napoje dla zwierząt z rodziny psów, nasiona roślin strączkowych jako karma dla zwierząt, pasza dla
zwierząt tucznych, pasze mięsne w puszce dla młodych zwierząt, pasze w puszce zawierające mięso przeznaczone dla młodych zwierząt, pasze zbożowe dla zwierząt, pasze zwierzęce
do stosowania podczas odsadzania zwierząt od matki, pokarm dla zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, preparaty spożywcze dla zwierząt, preparaty zbożowe będące paszą dla zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt, proszek z alg jako pasza dla zwierząt, produkty
żywnościowe dla zwierząt na bazie mleka, proteiny pszeniczne do żywności dla zwierząt, smakołyki dla zwierząt domowych w rodzaju patyczków wołowych, spożywcze pasze
wzmacniające dla zwierząt, syntetyczny pokarm dla zwierząt,
wodorosty spożywcze dla ludzi lub zwierząt, ziarno do żywienia zwierząt, algi, nieprzetworzone, do spożycia przez ludzi lub
zwierzęta, drożdże do spożycia przez zwierzęta, korzenie
do spożycia przez zwierzęta, nasiona przygotowane do spożycia przez zwierzęta, posiłki z nasion oleistych do spożycia
przez zwierzęta, tabletki drożdżowe do spożycia przez zwierzęta, wodorosty do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, wodorosty, nieprzetworzone, do spożycia przez ludzi lub zwierzęta,
zboża przetworzone do spożycia przez zwierzęta, ziarna przetworzone do spożycia przez zwierzęta, artykuły spożywcze
o smaku wątróbki do karmienia psów, artykuły jadalne do żucia dla psów, jadalne przysmaki dla kotów, ciastka dla kotów,
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artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia kotów,
artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia
kotów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia
kotów, karmy dla kotów, karma dla kotów, karmy w puszce
przeznaczone dla kotów, pokarm dla kotów na bazie ryb lub
składający się z ryb, preparaty spożywcze dla kotów, piasek
do kuwet dla kotów, napoje dla kotów, podściółka do kuwet
dla kotów, żwirek dla kotów, mleko w proszku dla kociąt, karma
dla ptaków, karma dla koni, karma dla ryb, karma dla drobiu,
karma dla gryzoni, karma dla psów, karma dla królików, karma
dla złotych rybek, karma dla dzikiego ptactwa, karma dla ptaków domowych, środki odżywcze [karma] dla ryb, karma dla
psów biorących udział w gonitwach, mleko sztuczne przystosowane do użytku jako karma dla cieląt, karmy w puszce przeznaczone dla psów, mąka z ryżu jako pasza, pasza dla koni,
pasza dla świń, mączka lniana jako pasza, słoma jako pasza,
odpady gorzelniane jako pasza dla zwierząt, odpady z gorzelni jako pasza dla zwierząt, mączka lniana jako pasza dla zwierząt, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, ryż naturalny
do użytku jako pasza dla zwierząt, mąka z siemienia lnianego
jako pasza dla zwierząt, produkty uboczne z ziaren zbóż jako
pasza dla zwierząt, pozostałości z przetwórstwa słodu do użytku jako pasza dla zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, pasze zwierzęce
otrzymywane z siana, pasze zwierzęce otrzymywane z substancji warzywnych, pasze zwierzęce otrzymywane z siana
suszonego na powietrzu, pasze zwierzęce składające się z produktów z soi, pasze zwierzęce w formie granulek, pasze zwierzęce w formie orzechów, pasze zwierzęce w formie kawałków, pasze zwierzęce zawierające siano, pasze zwierzęce zawierające siano suszone na powietrzu, wapno do pasz, ziarna
konserwowane do pasz dla zwierząt, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji
zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi polegające na wyselekcjonowaniu z myślą o osobach trzecich
produktów takich jak: pokarm dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, produkty do hodowli zwierząt, naturalne dodatki żywieniowe do pasz nie do celów leczniczych, tak
by umożliwić konsumentom ich obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, świadczone przez sklepy detaliczne, hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub
środkami komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony
internetowe lub telesklepy.
502926
(220) 2019 07 30
CENTRUM KULTURY SMAKU SEKWENS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Combi Smak
(210)
(731)

502929
(220) 2019 07 30
CENTRUM KULTURY SMAKU SEKWENS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dobry Smak

(210)
(731)

(531)

26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.13,
26.13.25, 01.15.15
(510), (511) 30 przyprawy do wszelkiego rodzaju mięs,
42 opracowywanie nowych technologii produktów żywnościowych.
502945
(220) 2019 07 31
SINIAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) lasound
(510), (511) 19 płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowe.

(210)
(731)

(210) 502965
(220) 2019 07 31
(731) DUDEK DOROTA, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) biały żagiel
(510), (511) 33 alkohole, wódki, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(210)
(731)
(540)
(540)

26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.13,
26.13.25, 01.15.15
(510), (511) 30 przyprawy do wszelkiego rodzaju mięs,
42 opracowywanie nowych produktów żywnościowych.

502967
(220) 2019 07 31
DĄBROWSKI MATEUSZ, Ossów
(znak słowno-graficzny)
4GROW

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.08, 29.01.01
(510), (511) 41 edukacja.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)
(531)
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502982
(220) 2019 07 31
POKORNY ADAM, Luebeck, DE
(znak słowno-graficzny)
używana muzyka

26.04.02, 26.04.09, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.22, 27.05.01,
27.05.05
(510), (511) 35 usługi w zakresie importu oraz sprzedaży
hurtowej i detalicznej towarów: magnetyczne, optyczne
i mechaniczne nośniki danych, dyski kompaktowe audio-video, w tym płyty CD, DVD, Blu-ray, płyty gramofonowe, kasety wideo, kasety audio, urządzenia do wzmacniania, odtwarzania, transmisji i rejestracji dźwięku i obrazu, reprodukcji
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zapisanych nośników informacji, usługi reklamowo-promocyjne, profesjonalne zarządzanie działalnością kulturalno-artystyczną, 41 działalność wydawnicza, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, usługi studiów nagrań, nagrywanie dźwięku
i obrazu, usługi w zakresie organizowania spektakli i widowisk z dziedziny kultury i rozrywki.
502993
(220) 2019 07 31
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda Professional MICROBIOME Pro Care
(510), (511) 44 zabiegi kosmetyczne, usługi spa.

(210)
(731)

502997
(220) 2019 07 31
POLSKI PROGRAM WETERYNARYJNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VetiApp

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.06, 26.11.10, 26.11.12, 24.01.03
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, aplikacja
na urządzenia mobilne IOS i Android, 42 rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego.
503037
(220) 2019 08 01
GHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim
(552) (znak znak stanowiący deseń)
(540)

(210)
(731)

(531) 29.01.06, 26.04.03, 26.04.09
(571) opis znaku: znak stanowi „deseń”; pole znaku jest
identycznie wypełnione taką samą ornamentacją wyznaczone przez niepoliczalny zbiór w części wzajemnie
się ze sobą przenikających, tak samo ukształtowanychodrębnych elementów, z których każdy stanowi czworokąt
o równej długości bokach (romb będący kwadratem),którego przekątne przecinają się pod kątem prostym, dzielą
się na połowy i są osiami symetrii. Linie obwiedniokażdego
z tych kwadratów w ich wierzchołkach stykają się ze sobą
tak, że każdy z kwadratów ma jeden wspólnybok z sąsiadującym z nim kwadratem. Każdy z rombów - kwadratów wyznacza jednolita cienka obwiednią,kształtująca duży romb,
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w każdym z 4 wierzchołków którego, wewnątrz jego bezbarwnego pola, znajdują się:- jeden oddzielony od obwiedni
rombu dużego mały narożny wewnętrzny romb o jednolitej
barwie i o bokachrównoległych do boków rombu dużego;w centralnej części pola rombu dużego - jednolicie słabo
zabarwione pole wewnętrznego rombu o bokach tegopola
równoległych do boków rombu dużego, - we wnętrzu pola
wewnętrznego rombu - guasi-rozeta czterolistna z bezbarwną obwiednią i o otwartych wwierzchołkach, wydłużonych
ku wierzchołkom wewnętrznego rombu kielichach; - w cenrtum rozety, w jej osiach symetrii znajduje się bezbarwny
krzyżowy element wpisany w wewnętrznekwadratowe pole
o barwie tożsamej z barwą pola małego narożnego rombu,
przy czym - wierzchołki elementu krzyżowego są zamknięte bardzo małymi, ściętymi w narożach, równobocznymiczworokątami - wypełnionymi jednolicie, charakterystyczną
dla znaku barwą - tak, że wierzchołki elementukrzyżowego przenikają się z tymi czworobokami poprzez ich ścięte
wierzchołki; - nadto na pogrubionych bezbarwnych liniach,
w miejscach łączących bezbarwne obwiednie u każdej nasady liściquasi-rozety wpisane są po dwa odrębne, trójkątne,
miniaturowe elementy równoramienne o barwie tożsamej
z barwą pola wewnętrznego rombu, wierzchołkami zwrócone ku centrum pola dużego rombu, usytuowanezewnętrznie w stosunku do boków wewnętrznego kwadratowego
pola, które stanowi tło elementu krzyżowego.
(510), (511) 32 syropy i ekstrakty do sporządzania napojów,
soki, napoje bezalkoholowe smakowe, napoje energetyzujące, esencje i syropy do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), alkohole wysokoprocentowe, wódki smakowe, likiery, ekstrakty alkoholowe, koktajle, aperitify,
drinki alkoholowe, nalewki, napoje alkoholowe z zawartością
owoców, napoje alkoholowe z zawartością ziół i owoców.
(210) 503038
(220) 2019 08 01
(731) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(540) KIELCE Ketchup Extra Kielecki BAAARDZO OSTRY BEZ
SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH

(531)

29.01.15, 19.07.02, 19.07.16, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08,
27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14,
05.09.15, 05.09.21, 01.15.05, 01.15.07, 24.09.02, 24.09.05,
26.01.01, 26.01.02, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.21,
26.01.22, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.10, 26.11.12, 25.01.15
(510), (511) 30 przyprawy: sosy, sosy na bazie pomidorów, sosy przyprawowe, sosy pikantne, ketchup, ketchupy
smakowe.
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(210) 503039
(220) 2019 08 01
(731) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(540) KIELCE Ketchup Extra Kielecki MEKSYKAŃSKI BEZ
SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH OSTRY

(531)

29.01.15, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 05.09.15, 05.09.21,
19.07.02, 19.07.16, 24.09.02, 24.09.05, 25.01.15, 26.01.01,
26.01.02, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.21, 26.01.22,
26.11.03, 26.11.05, 26.11.10, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.03,
27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 09.07.01, 09.07.17,
02.09.12
(510), (511) 30 przyprawy: sosy, sosy na bazie pomidorów, sosy przyprawowe, sosy pikantne, ketchup, ketchupy
smakowe.
503081
(220) 2019 08 02
RAIL-MIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) rmRailProtector 4.0
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji w ruchu kolejowym, urządzenia do lokalizacji, kontroli i sterowania pociągami balisy, systemy do przetwarzania informacji
w ruchu kolejowym, systemy do lokalizacji, kontroli i sterowania pociągami, oprogramowanie komputerowe do urządzeń i systemów przetwarzania informacji w ruchu kolejowym, oprogramowanie komputerowe do urządzeń i systemów do lokalizacji, kontroli i sterowania pociągami.
(210)
(731)

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

503083
(220) 2019 08 02
WEJNER MICHAŁ, Świecie
(znak słowno-graficzny)
GTU GRUPA TOWAROWO USŁUGOWA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.07.06, 01.15.05
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności
konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe,
badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradz-
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two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, 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, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam,
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych, 37 budownictwo, konsultacje budowlane,
montaż drzwi i okien, tynkowanie, usługi dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, usługi elektryków, wynajem
sprzętu budowlanego, instalowanie i naprawa pieców,
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, izolowanie budynków, malowanie, montaż i naprawa instalacji
grzewczych, montaż rusztowań, montaż wyposażenia kuchennego, tapetowanie, 41 dystrybucja filmów, informacja
o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, przekazywanie know-how [szkolenia],
udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi rozrywkowe,
wynajmowanie obiektów sportowych.
503088
(220) 2019 08 02
PUŁAWA JAKUB PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWOHANDLOWE CONSULTING, Sarbinowo
(540) (znak słowny)
(540) FILIP KONOPNY
(510), (511) 3 kosmetyki, 22 konopie, nici i przędza z konopi
siewnych, pasy z konopi, 35 promocja sprzedaży dla osób
trzecich.

(210)
(731)

503092
(220) 2019 08 02
GASIK STANISŁAW ANTONI SYBENA CONSULTING,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GPM3
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie administracji biznesowej, doradztwo związane z zarządzaniem, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, usługi doradcze dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w sektorze publicznym.
(210)
(731)
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(540)
(540)
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503095
(220) 2019 08 02
SZMAL MACIEJ ANTONI, Kraków
(znak słowno-graficzny)
Aquarius

(531) 27.05.01
(510), (511) 2 akrylowe farby na bazie wody, akwarele, barwniki na bazie wody w postaci farb, barwniki, koloranty, pigmenty i tusze, farby wodne, farby olejne, farby tempery, farby
dla artystów, farby dla malarzy, farby do celów artystycznych,
farby na bazie żywic syntetycznych, akrylowe farby na bazie
wody, farby akrylowe przeznaczone dla artystów, farby olejne do użytku w sztuce, farby wodne do użytku w sztuce,
farby do użytku w sztuce i rzemiośle, 16 miseczki na farby
wodne dla artystów.
(210) 503097
(220) 2019 08 02
(731) LENART STANISŁAW FAKTOR, Kazimierz Dolny
(540) (znak słowny)
(540) WIATRAKOWO
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie imprez okolicznościowych, kulturalnych i rozrywkowych, usługi klubów zdrowia [zdrowie
i ćwiczenia fizyczne], prowadzenie kursów edukacyjnych
z zakresu rozwoju wewnętrznego, w tym związane z jogą,
43 usługi agroturystyczne, domy turystyczne, pensjonaty,
wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi
hotelowe, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety
i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, usługi restauracyjne.
503099
(220) 2019 08 03
AJM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) RAJSKI CYDR
(510), (511) 33 cydr.
(210)
(731)

(210) 503151
(220) 2019 08 05
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA HAPPY FEET
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry,
preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, środki perfumeryjne,
perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, paznokci, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki
kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty
do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych,
preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, paznokci do celów
leczniczych.
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(210) 503157
(220) 2019 08 05
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA HAPPY HANDS
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry,
preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, środki perfumeryjne,
perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, paznokci, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki
kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty
do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych,
preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, paznokci do celów
leczniczych.
(210) 503159
(220) 2019 08 05
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA SUPER FOOD
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu,
mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji
włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne,
środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty
do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych,
preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci
do celów leczniczych.
(210) 503160
(220) 2019 08 05
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA SUPER FRUITS
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry,
preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty
do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy
ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli
do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych,
maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry,
włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.
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503167
(220) 2019 08 06
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA ARKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nysa
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 03.11.02, 18.03.23, 26.01.04, 26.01.16, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi weterynaryjne.
503176
(220) 2019 08 06
SLATE LLC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Justynów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mali Przedsiębiorcy

(210)
(731)
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(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania marketingowe,
powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, marketing, uaktualnianie
materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach, dla celów sprzedaży detalicznej, usługi modelingu
do celów promocji sprzedaży i reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, poszukiwanie w zakresie patronatu,
rozlepianie plakatów reklamowych, pokazy towarów, produkcja filmów reklamowych, public relations, publikowanie
tekstów sponsorowanych, reklama radiowa, reklama, reklama
bilbordowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
usługa przygotowania reklamy prasowej, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, usługi menadżerskie dla sportowców,
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, outsourcing, 41 fotografie, chronometraż
imprez sportowych, informacja o imprezach rozrywkowych,
kultura fizyczna, organizowanie obozów sportowych, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, usługi trenerskie,
wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu
sportowego, organizowanie zawodów sportowych.
503179
(220) 2019 08 06
WARSAW HOME EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzgów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Warsaw Design Week 2019
(210)
(731)

(531) 01.15.11, 03.04.20, 03.05.03, 03.05.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 gry i zabawki, 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie i prowadzenie warsztatów,
treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów, konferencji i imprez rozrywkowych,
organizowanie prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych
i rozrywkowych, usługi edukacyjne prowadzone w formie
nauczania stacjonarnego, zaocznego, korespondencyjnego, pokazy w zakresie kształcenia praktycznego, opracowywanie planów szkoleniowych, publikowanie książek
i materiałów dydaktycznych, nagrywanie materiałów dydaktycznych, organizowanie wystaw związanych z kulturą
lub edukacją, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi trenerskie w zakresie pomocy i kierowania rozwojem umiejętności oraz kompetencji, wypożyczanie kaset wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, organizowanie wystaw
związanych z kulturą lub edukacją, poradnictwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, montaż programów
radiowych i telewizyjnych, przedstawienia estradowe, organizowanie spektakli, widowisk, festiwali.
503177
(220) 2019 08 06
MRACING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M RACING

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizacja wystaw dla biznesu
lub handlu, organizacja wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych,
organizacja wystaw w celach reklamowych, organizowanie
i prowadzenie targów handlowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych, organizowanie
i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów w celach
handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów biznesowych, organizowanie i przeprowadzanie
wystaw handlowych, organizowanie pokazów w celach handlowych, organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, organizacja targów handlowych.
(210) 503180
(220) 2019 08 06
(731) DOMAGAŁA MACIEJ DRUKOMA, Żnin
(540) (znak słowny)
(540) Drukoma
(510), (511) 40 usługi druku na tkaninach.
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503182
(220) 2019 08 06
FASTERM BUDOWNICTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Głogowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FASTERM BUDOWNICTWO

(210)
(731)

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomością, wynajem mieszkań, wynajem zakwaterowaniamieszkania, zarządzanie nieruchomością, 37 asfaltowanie,
budownictwo, układanie nawierzchni drogowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

(540) Alp TOURIST

(531) 06.01.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 18 plecaki, bagaż, podróżne torby na ubranie,
torby alpinistyczne, torby gimnastyczne, torby turystyczne,
torebki, 25 odzież, kurtki, buty sportowe, czapki jako nakrycia
głowy, kombinezony [odzież], obuwie, obuwie gimnastyczne, odzież gimnastyczna, rękawiczki, kąpielówki, kostiumy
kąpielowe, buty sznurowane, kamizelki, koszulki z krótkim
rękawem, nakrycia głowy, skarpetki, podkoszulki sportowe,
kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kurtki
[odzież], kaptury [odzież], paski [odzież], stroje przeciwdeszczowe.
503194
(220) 2019 08 06
FERO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A POLONIT

(210)
(731)

503188
(220) 2019 08 06
JĘDRZEJCZYK KRZYSZTOF, Lędziny
(znak słowno-graficzny)
HARD MOCNA CHEMIA BUDOWLANA

(531) 07.03.11, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 tynk, materiały budowlane niemetalowe, płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych,
powłoki jako materiały budowlane, kamień budowlany, nawierzchnie tłuczniowe, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa
materiałów budowlanych niemetalowych, materiałów budowlanych z materiałów z tworzyw sztucznych, materiałów
budowlanych z kamienia, sprzedaż detaliczna lub hurtowa
akcesoriów remontowo-budowlanych, 37 usługi budowlane, usługi remontowe i wykończeniowe.
(210)
(731)
(540)
(540)
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503189
(220) 2019 08 06
CHOCZYŃSKI BOGUSŁAW, Żywiec
(znak słowno-graficzny)
CINDY

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 24 bielizna pościelowa i koce.
(210) 503191
(220) 2019 08 06
(731) SZCZEŚNIAK MARIOLA BLIŹNIAKI, Duchnice
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 26.01.01, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 sznury termoizolacyjne z włókien szklanych,
sznury termoizolacyjne z włókien ceramicznych, tektury termoizolacyjne z włókien szklanych lub ceramicznych, tektury
uszczelkowe termoodporne, płyty termoizolacyjne, termoizolacyjne taśmy szklane, termoizolacyjne taśmy ceramiczne, przędze termoizolacyjne szklane i ceramiczne, włókniny
termoizolacyjne szklane i ceramiczne, szczeliwa plecione,
szczeliwa pompowe, pierścienie uszczelniające, na bazie
grafitu, płyty uszczelkowe, uszczelki, przędze techniczne,
przędze ceramiczne, przędze szklane.
503205
(220) 2019 08 06
KAZA DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec
(540) (znak słowny)
(540) Alice
(510), (511) 20 narożniki [meble], kanapy, kanapo-tapczany,
kanapy rozkładane, rozkładane kanapy, małe dwuosobowe
kanapy, stoliki przy kanapie, sofy, sofy ścienne, sofy rozkładane,
sofy rozsuwane, fotele, rozkładane fotele, fotele bujane, fotele biurowe, fotele wypoczynkowe, fotele sako, krzesła [fotele]
biurowe, duże wyściełane fotele, fotele rozkładane w łóżka,
fotele rozkładane z podnóżkiem, krzesła, fotele z ruchomym
oparciem, fotele rozkładane z odchylanym oparciem, rozkładane fotele [do siedzenia i spania], fotele ergonomiczne z funkcją masażu na siedząco, fotele dopasowane do kształtu ciała
[contour chair], niskie fotele bez podłokietników do siedzenia
przy kominku, fotele z regulowanym oparciem i podparciem
dla nóg [meble], meble tapicerowane, poduszki-podkładki
na krzesła, przenośne podkładki pod plecy do użycia z krzesłami, poduszki na krzesła, pufy [meble], pufy typu sako, podnóżki, fotele rozkładane z podnóżkiem.
(210)
(731)
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(210) 503206
(220) 2019 08 06
(731) JEZIORSKI PAWEŁ TIFARM, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowny)
(540) ekograx
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, środki i tabletki zmniejszające
i zwiększające apetyt do celów medycznych, białko do celów
medycznych i jako suplementy diety, błonnik pokarmowy, dietetyczna żywność i napoje, suplementy i preparaty ziołowe,
mineralne suplementy diety, preparaty medyczne na odchudzanie, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe,
probiotyki, suplementy żywnościowe, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety w postaci proszków,
granulatów, kapsułek, tabletek, olejów, płynów, suplementy
diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety
zawierające lecytynę, suplementy diety z białkiem sojowym,
suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety
zawierające olej lniany, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety składające się z aminokwasów, suplementy diety składające się z witamin, preparaty witaminowe
w postaci suplementów diety, suplementy diety składające się
głównie z wapnia, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, mieszane preparaty witaminowe,
dodatki dietetyczne, dodatki witaminowe i mineralne, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, prace biurowe, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów, reklama
za pośrednictwem Internetu, usługi prowadzenia hurtowej
i detalicznej sprzedaży odzieży, usługi prowadzenia hurtowej
i detalicznej sprzedaży oraz reklama suplementów diety, usługi prowadzenia hurtowej i detalicznej sprzedaży farmaceutyków, preparatów witaminowych i medycznych, dietetycznej
żywności i napojów, usługi prowadzenia hurtowej i detalicznej
sprzedaży prozdrowotnej i ekologicznej żywności, 44 ośrodki zdrowia, porady w zakresie farmakologii, usługi doradcze
i udzielanie informacji w zakresie zdrowia, usługi medycyny
alternatywnej, usługi medyczne, usługi terapeutyczne, usługi
klinik medycznych.
(210) 503207
(220) 2019 08 06
(731) JEZIORSKI PAWEŁ TIFARM, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowny)
(540) Tifarm
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, środki i tabletki zmniejszające
i zwiększające apetyt do celów medycznych, białko do celów
medycznych i jako suplementy diety, błonnik pokarmowy, dietetyczna żywność i napoje, suplementy i preparaty ziołowe,
mineralne suplementy diety, preparaty medyczne na odchudzanie, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe,
probiotyki, suplementy żywnościowe, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety w postaci proszków,
granulatów, kapsułek, tabletek, olejów, płynów, suplementy
diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety
zawierające lecytynę, suplementy diety z białkiem sojowym,
suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety
zawierające olej lniany, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety składające się z aminokwasów, suplementy diety składające się z witamin, preparaty witaminowe
w postaci suplementów diety, suplementy diety składające się
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głównie z wapnia, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, mieszane preparaty witaminowe,
dodatki dietetyczne, dodatki witaminowe i mineralne, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, prace biurowe, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, reklama, rozpowszechnianie materiałów,
reklama za pośrednictwem Internetu, usługi prowadzenia
hurtowej i detalicznej sprzedaży odzieży, usługi prowadzenia
hurtowej i detalicznej sprzedaży oraz reklama suplementów
diety, usługi prowadzenia hurtowej i detalicznej sprzedaży farmaceutyków, preparatów witaminowych i medycznych, dietetycznej żywności i napojów, usługi prowadzenia hurtowej
i detalicznej sprzedaży prozdrowotnej i ekologicznej żywności, 44 ośrodki zdrowia, porady w zakresie farmakologii, usługi doradcze i udzielanie informacji w zakresie zdrowia, usługi
medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi terapeutyczne, usługi klinik medycznych.
503208
(220) 2019 08 06
STANIEK MICHAŁ PAWEŁ FANCYSHOES,
Aleksandrów Łódzki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FANCY
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, bloczki do pisania, broszury,
fotografie, gazety, kalendarze z kartkami do zrywania, kalendarze, kartki z życzeniami, karton, karty pocztowe, katalogi,
koperty jako artykuły piśmienne, notatniki jako notesy, obwoluty i okładki jako artykuły papiernicze, pudełka kartonowe lub
papierowe, przybory do pisania, segregatory jako artykuły biurowe, ulotki, 25 cholewki do obuwia, czubki do butów, obcasy
do butów, środki antypoślizgowe do butów, buty sportowe,
buty, buty sznurowane, drewniaki, espadryle, kalosze, kamasze, obcasy, napiętki, półbuty, sandały, T-shirty, kapelusze,
nakrycia głowy [odzież], obuwie, obuwie sportowe, odzież,
odzież gotowa, półbuty, sandały, spodnie, spódnice, swetry,
żakiety pikowane [ubrania], 35 reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wynajmowanie nośników reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych,
oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego,
zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, informacja handlowa oraz udzielanie
porad konsumentom w ramach punktów informacji konsumenckiej, zarządzanie zakresie udzielania licencji na towary
i usługi na rzecz osób trzecich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
503209
(220) 2019 08 06
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Face Boom
(210)
(731)
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(531)

29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.18, 26.01.19,
26.01.22, 26.11.03, 26.11.11, 26.11.12, 26.11.13
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki
i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne, kosmetyki do stylizacji włosów, kosmetyki przeznaczone
do mycia i pielęgnacji ciała i twarzy.
503215
(220) 2019 08 06
Shenzhen Huidafa Technology Co., Ltd.,
Shenzhen, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEJI
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 9 baterie elektryczne, ładowarki do baterii, etui
na smartfony, folie ochronne dostosowane do smartfonów,
kable USB, telefony komórkowe, obudowy głośników, słuchawki [douszne], komputery, pamięci zewnętrzne USB,
baterie elektryczne, słuchawki [zakładane na głowę], kable
do transmisji danych.
(210)
(731)
(540)
(540)

503228
(220) 2019 08 07
WAWRZKIEWICZ-JAŁOWIECKA AGATA, Katowice
(znak słowno-graficzny)
TopSci

(531) 26.04.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, reklama biznesowych stron internetowych, wynajem miejsca na reklamę na stronach internetowych, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
41 produkcja prezentacji audiowizualnych, produkcja nagrań
wideo, produkcja nagrań audiowizualnych, udostępnianie
rozrywki wideo za pomocą strony internetowej, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej,
publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz
danych lub Internetu, udostępnianie zdjęć online nie do pobrania, publikacja broszur.
(210) 503230
(220) 2019 08 07
(731) JÓZEFCZYK ANGELIKA AJ STUDIO DESIGN, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) Angelika Józefczyk
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, nakrycia głowy, obuwie,
odzież, skórzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy],
czapki [nakrycia głowy], czepki damskie [nakrycia głowy],
daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], sportowe nakrycia
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głowy [inne niż kaski], golfy [odzież], chusty [odzież], odzież
dziana, bliźniaki [odzież], swetry [odzież], odzież codzienna,
poszetki [odzież], szorty [odzież], sztormiaki [odzież], odzież
futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież], mufki [odzież], woalki, welony [odzież], opaski na głowę [odzież], topy [odzież],
odzież wieczorowa, odzież skórzana, szaliki [odzież], odzież
damska, odzież tkana, body [odzież], odzież wełniana, odzież
pluszowa, odzież lniana, odzież jedwabna, odzież dziewczęca, odzież kaszmirowa, kurtki [odzież], paski [odzież], dzianina [odzież], kombinezony [odzież], gabardyna [odzież], futra
[odzież], odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla
kobiet, zestawy typu „bliźniak” [odzież], pulowery bez rękawów [odzież], dolne części ubrań [odzież], kurtki jako odzież
sportowa, duże luźne kaptury [odzież], ocieplacze na ręce
[odzież], odzież z imitacji skóry, odzież w stylu sportowym,
gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], komplety odzieżowe
ze spodenkami, odzież męska, damska i dziecięca, artykuły
odzieżowe w stylu sportowym, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, sukienki damskie, letnie sukienki, skórzane
sukienki, sukienki skórzane, cheongsams (chińskie sukienki),
luźne sukienki ciążowe, sukienki ciążowe, damskie sukienki na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju, koszule,
koszule codzienne, koszule sportowe, koszule zapinane,
koszule eleganckie, tkane koszule, koszule ciążowe, koszule
sztruksowe, koszulki polo, koszule z kołnierzykiem, koszule
z dzianiny, szerokie koszule wierzchnie, koszule z golfem,
koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, koszule niezapięte pod szyją, koszule z długimi rękawami, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, okrycia [narzutki]
nakładane na koszule nocne, koszule hawajskie z guzikami
z przodu, spodnie, spódnico-spodnie, spódnica-spodnie,
spódnice, eleganckie spodnie, spodnie sztruksowe, spodnie
skórzane, spodnie ciążowe, bryczesy [spodnie], spodnie
[nieformalne], krótkie spodnie, spodnie dresowe, spódnice
golfowe, spódnico-spodenki, spódniczki baletowe, taśmy
do spodni, spodnie pumpy [alladynki], spodnie ze stretchu,
kostiumy ze spódnicą, spodniumy [kostiumy ze spodniami
dla kobiet], spodnie do kolan [bryczesy], męskie i damskie
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, garnitury typu zoot suit
[z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach
marynarką], kombinezony, żakiety z dzianiny, swetry, swetry
rozpinane, swetry polo, swetry marynarskie, swetry z golfem,
swetry bez rękawów, swetry z półgolfem, swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, płaszcze, płaszcze skórzane,
płaszcze wieczorowe, płaszcze plażowe, płaszcze futrzane,
peleryny [płaszcze], płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe,
płaszcze zimowe, płaszcze przeciwdeszczowe, grube płaszcze, płaszcze z bawełny, krótkie płaszcze [do samochodu],
płaszcze i kurtki futrzane, płaszcze z materiału dżinsowego,
kurtki, kurtki skórzane, kurtki budrysówki, kurtki dżinsowe,
kurtki dresowe, długie kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki narciarskie, kurtki bluzy, grube kurtki, ocieplane
kurtki, kurtki wierzchnie, kurtki dwustronne, kurtki pilotki,
kurtki sportowe, krótkie kurtki ciepłe, ciepłe kurtki robocze,
kurtki z rękawami, kurtki bez rękawów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, krótkie luźne kurtki do pasa, dwurzędowe
kurtki marynarskie [bosmanki], kurtki z kapturem chroniące
przed zimnem i wiatrem, apaszki [chustki], chustki [apaszki],
chustki na głowę, czapki wełniane, czapki futrzane, czapki bejsbolówki, czapki dziane, czapki z pomponem, czapki
bez daszków, czapki z daszkiem, czapki ze sztucznego futra,
kapelusze, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze plażowe,
kapelusze futrzane, kapelusze słomkowe, toczki [kapelusze],
cylindry [kapelusze], modne kapelusze, szale-tuby, chusty,
szale na głowę, szale, szaliki, kaszmirowe szale, szaliki jedwabne, szale i etole, długie szale damskie, szale [tylko z trykotu], szale i chusty na głowę, szaliki do zawijania wokół szyi,
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bolerka, spodnie dziecięce, buty dziecięce, wyprawki dziecięce [odzież], majtki dziecięce [odzież], kostiumy do użytku
podczas dziecięcych zabaw przebieranych.
503232
(220) 2019 08 07
AGRO KLASTER KUJAWY-STOWARZYSZENIE NA
RZECZ INNOWACJI I ROZWOJU, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKCELERATOR AGROINNOWACJI
(210)
(731)

(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie nabywania przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej,
doradztwo w zakresie zarządzania firmą, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji,
doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju,
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, działalność gospodarcza (specjalistyczne doradztwo w zakresie
innowacji), 36 inwestycje przemysłowe, inwestycje kapitałowe, inwestycje finansowe, doradztwo dotyczące inwestycji
kapitałowych, 41 szkolenia biznesowe, szkolenia przemysłowe, szkolenia dla dorosłych, konferencje (organizowanie
i prowadzenie), 42 badania naukowe, badania laboratoryjne,
badania biochemiczne, badania chemiczne, badania żywności, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania
genetyczne, badania technologiczne, badania geologiczne,
badania techniczne, badania biotechnologiczne, badania
inżynieryjne, badania środowiska, doradztwo w zakresie badań naukowych, doradztwo w zakresie projektów technologicznych, doradztwo w zakresie biotechnologii, doradztwo
techniczne dotyczące bezpieczeństwa, doradztwo w zakresie biochemii, doradztwo w zakresie bakteriologii, doradztwo w zakresie biologii, doradztwo w zakresie opracowywania produktów, doradztwo w dziedzinie kontroli jakości,
doradztwo w zakresie badań bakteriologicznych, 44 doradztwo rolnicze, doradztwo genetyczne, doradztwo z zakresu
ogrodnictwa, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia,
profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, doradztwo
w zakresie projektowania krajobrazu, 45 doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej, doradztwo w zakresie
własności intelektualnej.
503242
(220) 2019 08 07
TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. green oils

(210)
(731)
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503243
(220) 2019 08 07
SLATE LLC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Justynów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMART KID ACADEMY gain an unfair advantage
(210)
(731)

(531) 24.17.18, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 gry i zabawki, 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie i prowadzenie warsztatów,
treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów, konferencji i imprez rozrywkowych,
organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych
i rozrywkowych, usługi edukacyjne prowadzone w formie
nauczania stacjonarnego, zaocznego, korespondencyjnego,
pokazy w zakresie kształcenia praktycznego, opracowywanie planów szkoleniowych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, nagrywanie materiałów dydaktycznych,
organizowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, doradztwo
w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi trenerskie w zakresie pomocy i kierowania rozwojem umiejętności oraz kompetencji, wypożyczanie kaset wideo, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, organizowanie wystaw związanych z kulturą
lub edukacją, poradnictwo zawodowe w zakresie edukacji
lub kształcenia, montaż programów radiowych i telewizyjnych, przedstawienia estradowe, organizowanie spektakli,
widowisk, festiwali.
503244
(220) 2019 08 07
TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. mum.

(210)
(731)

(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
503245
(220) 2019 08 05
VOGULE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piastów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOGULE POLAND

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
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(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, 35 reklama w Internecie, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wynajmowanie przestrzeni na umieszczenie reklam i ogłoszeń, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, reklama, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
uaktualnianie materiału reklamowego, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, reklamy korespondencyjne, sortowanie danych w bazach komputerowych, edycja tekstów,
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, usługi
prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo rejestrowanego znaku towarowego jako elementu reklamowo-ozdobnego: banery, bezrękawniki, bluzy,
bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, koszulki polo, kubki, kurtki, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki,
notesy, ołówki, organizery, pokrowce na telefony, portfele,
postery, szale, szaliki, torby i torebki, t-shirty, znaczki z logo,
38 udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnych, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność za pomocą
telefonii komórkowej, zbieranie i rozpowszechnianie informacji za pomocą sieci teleinformatycznych, usługi poczty
elektronicznej, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
za pomocą komputera, przydzielanie dostępu do baz danych, telewizja kablowa, transmisja satelitarna, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi telefoniczne,
usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych
baz danych, umożliwianie dostępu do stron serwisu za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny
portal telewizyjny, rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu,
prowadzenie serwerów i portali internetowych, połączenia
przez Internet, połączenia ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, przydzielanie dostępu
do światowej sieci komputerowej, telefonia komórkowa, telekomunikacja, 42 usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich, usługi w zakresie
administrowania stronami internetowymi, usługi doradztwa
w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania,
usługi programowania komputerowego, usługi w zakresie
administrowania sieciowymi stronami komputerowymi,
usługi w zakresie analizy systemów komputerowych, usługi
w zakresie doradztwa w sprawach sprzętu komputerowego,
usługi w zakresie instalacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami,
usługi w zakresie aktualizacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie powielania oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie programowania, usługi
w zakresie projektowania systemów komputerowych, usługi w zakresie odzyskiwania danych komputerowych, usługi
w zakresie programowania komputerów, usługi w zakresie
konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie
informatyki oraz Internetu, telewizji i telekomunikacji, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, udzielanie licencji dotyczących własności
intelektualnej.
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503246
(220) 2019 08 07
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLK PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. GRUPA
KAPITAŁOWA
(210)
(731)

(531) 03.07.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport.
503247
(220) 2019 08 05
VOGULE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piastów
(540) (znak słowny)
(540) VOGULE POLAND
(510), (511) 25 odzież, 35 reklama w Internecie, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wynajmowanie przestrzeni na umieszczenie reklam i ogłoszeń, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, reklama, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
uaktualnianie materiału reklamowego, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, reklamy korespondencyjne, sortowanie danych w bazach komputerowych, edycja tekstów,
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, usługi
prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo rejestrowanego znaku towarowego jako elementu reklamowo-ozdobnego: banery, bezrękawniki, bluzy,
bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, koszulki polo, kubki, kurtki, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki,
notesy, ołówki, organizery, pokrowce na telefony, portfele,
postery, szale, szaliki, torby i torebki, t-shirty, znaczki z logo,
38 udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnych, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność za pomocą
telefonii komórkowej, zbieranie i rozpowszechnianie informacji za pomocą sieci teleinformatycznych, usługi poczty
elektronicznej, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
za pomocą komputera, przydzielanie dostępu do baz danych, telewizja kablowa, transmisja satelitarna, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi telefoniczne,
usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych
baz danych, umożliwianie dostępu do stron serwisu za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny
portal telewizyjny, rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu,
prowadzenie serwerów i portali internetowych, połączenia
przez Internet, połączenia ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, przydzielanie dostępu
do światowej sieci komputerowej, telefonia komórkowa, telekomunikacja, 42 usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich, usługi w zakresie
administrowania stronami internetowymi, usługi doradztwa
w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania,
usługi programowania komputerowego, usługi w zakresie
(210)
(731)
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administrowania sieciowymi stronami komputerowymi,
usługi w zakresie analizy systemów komputerowych, usługi
w zakresie doradztwa w sprawach sprzętu komputerowego,
usługi w zakresie instalacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami,
usługi w zakresie aktualizacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie powielania oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie programowania, usługi
w zakresie projektowania systemów komputerowych, usługi w zakresie odzyskiwania danych komputerowych, usługi
w zakresie programowania komputerów, usługi w zakresie
konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie
informatyki oraz Internetu, telewizji i telekomunikacji, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, udzielanie licencji dotyczących własności
intelektualnej.
503248
(220) 2019 08 07
TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. green men
(210)
(731)

(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
503250
(220) 2019 08 07
TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. dermo intima.
(210)
(731)

(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
503251
(220) 2019 08 07
TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. estetic

(210)
(731)

(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
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503252
(220) 2019 08 07
SEOPROTECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Seoprotect

(210)
(731)

(531) 24.01.03, 27.05.01
(510), (511) 42 administracja serwerów, administrowanie
prawami użytkowników w sieciach komputerowych, analizy komputerowe, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, doradztwo komputerowe, doradztwo
w zakresie bezpieczeństwa komputerów, dostarczanie raportów z zakresu informatyki, dostarczanie specjalistycznych raportów w zakresie informatyki, kompilacja informacji związanych z systemami informacyjnymi, konsultacje
w dziedzinie technologii informacyjnej, poradnictwo informatyczne, pomoc w zakresie technologii informacyjnej,
profesjonalne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, udzielanie informacji w zakresie technologii
informacyjnej, usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci
informatycznych, usługi doradcze i informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, usługi doradcze i informacyjne związane z integracją systemów komputerowych,
usługi doradcze w dziedzinie projektowania systemów
informacyjnych, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych
stosujących różne środowiska oprogramowania, usługi doradztwa technicznego dotyczące przetwarzania danych,
usługi doradztwa technicznego w zakresie technologii informacyjnej, usługi w zakresie doradztwa komputerowego,
usługi konsultacyjne w zakresie informatyki, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu
ochrony danych, monitoring systemów sieciowych, usługi
monitorowania systemów komputerowych, usługi uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa komputerowego,
analiza systemów komputerowych, przemysłowe analizy
i usługi badawcze, usługi w zakresie analizy przemysłowej,
odtwarzanie baz danych, opracowywanie baz danych,
hosting komputerowych baz danych, projektowanie komputerowych baz danych, projektowanie i opracowywanie baz danych, usługi w zakresie aktualizacji baz danych
oprogramowań, tworzenie stron internetowych, tworzenie
programów komputerowych, tworzenie witryn internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie programów do przetwarzania danych, tworzenie
stron internetowych dla innych, tworzenie i utrzymywanie
witryn internetowych, usługi w zakresie tworzenia witryn
internetowych, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie, utrzymywanie
i adaptacja oprogramowania komputerowego, tworzenie,
uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych,
projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, tworzenie i dostarczanie stron internetowych
osobom trzecim, tworzenie witryn internetowych na rzecz
osób trzecich, projektowanie i tworzenie stron głównych
i stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem
stron głównych i stron internetowych, projektowanie,
tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych
na rzecz osób trzecich, usługi tworzenia kopii zapasowych
w zakresie danych z komputerowych dysków twardych,
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doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron
internetowych do handlu elektronicznego, pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania
i kodu do tworzenia stron internetowych, tworzenie programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, zdalne
administrowanie serwerem, usługi projektowania w zakresie systemów wyświetlania w celach prezentacyjnych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, usługi informacyjne w zakresie komputerów,
usługi w zakresie technologii informacyjnych, udzielanie
informacji z zakresu programów komputerowych, usługi
doradcze w dziedzinie analizy systemów informacyjnych,
zarządzanie usługami w zakresie technologii informacyjnych [ITSM], programowanie oprogramowania do platform
informacyjnych w Internecie, szyfrowanie, deszyfrowanie
i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, usługi
doradcze i informacyjne dotyczące wypożyczania oprogramowania komputerowego, usługi konsultacyjne ekspertów w związku ze sprzętem informatycznym, udzielanie
informacji na temat usług analiz i badań przemysłowych,
dostarczanie informacji związanych z projektowaniem
i opracowywaniem oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania
systemów informatycznych, udzielanie informacji online
na temat usług analiz i badań przemysłowych, świadczenie
usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem
sprzętu i oprogramowania komputerowego, dostarczanie
informacji i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej online z możliwością wyszukiwania, utrzymywanie
baz danych, projektowanie baz danych, instalacja oprogramowania do baz danych, opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych, usługi związane z opracowywaniem baz danych, programowanie oprogramowania
do zarządzania bazami danych, wypożyczanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, doradztwo w zakresie komputerowych programów baz danych, projektowanie
i opracowywanie programów komputerowych baz danych,
instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania
bazy danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, opracowywanie
i konserwacja oprogramowania komputerowego do baz
danych, projektowanie elektronicznych formatów płyt CD
do komputerowych baz danych, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz danych, udostępnianie informacji online w zakresie badań technologicznych z komputerowej bazy danych lub Internetu, monitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości, testowanie, analizowanie i monitorowanie
sygnałów telekomunikacyjnych, monitorowanie systemów
komputerowych do celów bezpieczeństwa, monitoring
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego,
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania komputerowego online, nie do pobrania,
do użytku w aplikacjach do monitorowania nadawania.
503253
(220) 2019 08 07
DANHOSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Chełmno
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) Party Box

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 preparaty koloryzujące do celów kosmetycznych, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do makijażu, kolorowe kosmetyki dla dzieci, kolorowe kosmetyki do oczu,
kredki do makijażu, eyelinery [kosmetyki], cienie do powiek,
błyszczyki do ust [kosmetyki], szminki do ust, lakiery do paznokci, farby do ciała (kosmetyczne), farby do malowania
twarzy, sztuczna krew [teatralna], tatuaże zmywalne do celów kosmetycznych, kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, kalkomanie do ozdabiania paznokci, naklejki
do ozdabiania ciała, barwniki kosmetyczne, henna [barwnik
kosmetyczny], brokat do twarzy i ciała, sztuczne rzęsy,
sztuczne brwi, sztuczne paznokcie, farba do rzęs, farby
do brody, farby do włosów, kosmetyki koloryzujące do skóry, kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, klej do charakteryzacji do użytku kosmetycznego, klej do peruk, środek do usuwania kleju do charakteryzacji, 11 oświetlenie
dekoracyjne, elektryczne dekoracyjne kolorowe światełka,
elektryczne światełka okolicznościowe, elektryczne urządzenia oświetlenia dekoracyjnego, kolorowe światełka
do dekoracji świątecznych, lampy do dekoracji świątecznych, lampki na choinki świąteczne, fluorescencyjne urządzenia oświetleniowe, przenośne lampiony papierowe,
przenośne lampiony (chochin), wolnostojące papierowe
lampiony, kule lustrzane będące elementami oświetleniowymi, lampiony na świece, lampy stroboskopowe [ozdobne], sznury kolorowych lampek do celów dekoracyjnych,
16 ozdoby papierowe na przyjęcia, papierowe dekoracje
do artykułów spożywczych, artykuły papiernicze na przyjęcia, dekoracje na stół z papieru, bielizna stołowa papierowa,
maty stołowe z papieru, serwetki stołowe papierowe, papierowe obrusy, papierowe parasolki do koktajli, papierowe
podkładki stołowe, szablony do dekorowania żywności i napojów, bileciki stołowe, opakowania na prezenty, papier
do pakowania prezentów, papierowe torby na prezenty, pudełka na prezenty z papieru, koperty papierowe do pakowania, papierowe etykietki na prezenty, ozdobne kokardy papierowe do pakowania, wstążki papierowe, kokardy papierowe, krepina, serpentyny z krepiny, rozetki papierowe, papierowe dekoracyjne girlandy na przyjęcia, transparenty
z papieru, plakaty z papieru, figurki wykonane z papieru,
papeteria zapachowa, kartki okolicznościowe, kartki okolicznościowe na zawiadomienia i podziękowania, kartki z życzeniami, drukowane zaproszenia, zaproszenia na przyjęcia,
dyplomy drukowane, nadruki, naklejki, tatuaże usuwalne
[kalkomanie], szablony do paznokci, szablony do malowania
twarzy, albumy do zdjęć, emblematy papierowe, zawieszki
tekturowe, chorągiewki papierowe, ozdoby kartonowe
na artykuły spożywcze, aplikacje z papieru, etykiety [owijki]
na butelki z papieru lub kartonu, drukowane zabawne etykiety na butelki z winem, papierowe ramy [rekwizyty
do zdjęć], 20 ozdoby na przyjęcia z tworzyw sztucznych,
ozdoby stołowe z tworzyw sztucznych, ozdoby z tworzyw
sztucznych do artykułów spożywczych, dekoracje do ciast
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wykonane z tworzyw sztucznych, dekoracje wiszące [ozdoby], statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, ramki do obrazków i zdjęć, podkładki
z tworzyw sztucznych, wachlarze, litery [inne niż czcionki
drukarskie i modelowe] wykonane głównie z tworzyw
sztucznych, nadmuchiwane znaki z tworzyw sztucznych,
poduszki dekoracyjne, tablice ozdobne wykonane z tworzyw sztucznych, 21 zastawa stołowa, przybory kuchenne
i pojemniki, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria
barowe, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane
z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, kubki,
kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, butelki ze szkła,
karafki ze szkła, patery, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, talerze z tworzyw sztucznych, talerze
pamiątkowe [okolicznościowe], talerze dekoracyjne, misy
do podawania żywności, miski z tworzyw sztucznych [pojemniki dla gospodarstwa domowego], miseczki, miski
na owoce, miski na cukierki, półmiski [tace], tace do użytku
domowego, tace do podawania potraw, tace do użytku domowego papierowe, tace obrotowe, tace do ciast, wazony
ze szkła, papierowe foremki do pieczenia, foremki do wycinania ciasteczek, podkładki pod szklanki, nie z papieru
i nie z tkanin, podstawki na karteczki wskazujące miejsce
siedzenia przy stole, 24 artykuły tekstylne do użytku w gospodarstwie domowym, tekstylia do dekoracji wnętrz, elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin, dekoracje tekstylne na stół, dekoracje ścienne z tkanin, bielizna stołowa
z materiałów tekstylnych, bieżniki stołowe z materiałów tekstylnych, bieżniki stołowe z tworzyw sztucznych, chorągiewki tekstylne do użytku przy nakryciach stołu, obrusy,
jednorazowe obrusy tekstylne, obrusy z tworzyw sztucznych, obrusy tekstylne, serwetki tekstylne, tekstylne podkładki pod nakrycia, tekstylne maty na stół, materiał tekstylny do pakowania prezentów, tiul, tkaniny z satyny, tekstylne
flagi i proporce, chorągiewki z materiałów tekstylnych lub
tworzyw sztucznych, 25 stroje na maskaradę, kostiumy
na Halloween, odzież, obuwie, nakrycia głowy, kostiumy
do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, czapeczki na przyjęcia [odzież], kapelusze, 26 peruki, peruki dla
clownów, sztuczne włosy, sztuczne brody, sztuczne wąsy,
tupety [sztuczne włosy], kosmyki włosów, taśma do mocowania peruk, dekoracyjne akcesoria do włosów, girlandy
sztuczne, kokardy, rozety, rozetki z materiałów tekstylnych,
kokardy papierowe [pasmanteria], pióra do zdobienia,
ozdobne plakietki, ozdoby do kapeluszy, ozdoby do ubrań,
ozdoby do obuwia, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty,
sztuczne wieńce bożonarodzeniowe, sztuczne kwiaty przyczepiane do ubrań, aplikacje [pasmanteria], 28 serpentyny,
wstęgi [akcesoria dekoracyjne na przyjęcia], śmieszne gadżety na imprezy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, gry
towarzyskie, gry towarzyskie na przyjęcia, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, dekoracje i ozdoby choinkowe,
śnieg sztuczny na choinki, świąteczne skarpety na prezenty,
maski karnawałowe, maski kostiumowe, maski na Halloween, czapki karnawałowe, artykuły do robienia dowcipów,
artykuły papierowe jako podarki dla gości na przyjęciach,
podarki dla gości na przyjęciach w postaci małych zabawek,
balony, zabawki dmuchane, bańki mydlane [zabawki], czapeczki papierowe [akcesoria na przyjęcia], kapelusze do zabawy, kapelusze na przyjęcia z tworzyw sztucznych, piniaty,
konfetti, trąbki papierowe, tuby strzelające na imprezy, urządzenia do sztuczek magicznych, bibeloty (zabawki) na przyjęcia, 30 dekoracje z cukru, słodkie dekoracje do ciast, wyroby cukiernicze, cukierki, lizaki, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
świadczone online w zakresie następujących towarów: pre-
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paraty koloryzujące do celów kosmetycznych, kosmetyki
do ozdabiania, kosmetyki do makijażu, kolorowe kosmetyki
dla dzieci, kolorowe kosmetyki do oczu, kredki do makijażu,
eyelinery [kosmetyki], cienie do powiek, błyszczyki do ust
[kosmetyki], szminki do ust, lakiery do paznokci, farby
do ciała (kosmetyczne), farby do malowania twarzy, sztuczna krew [teatralna], tatuaże zmywalne do celów kosmetycznych, kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, kalkomanie do ozdabiania paznokci, naklejki do ozdabiania ciała,
barwniki kosmetyczne, henna [barwnik kosmetyczny], brokat do twarzy i ciała, sztuczne rzęsy, sztuczne brwi, sztuczne
paznokcie, farba do rzęs, farby do brody, farby do włosów,
kosmetyki koloryzujące do skóry, kleje do sztucznych rzęs,
włosów i paznokci, klej do charakteryzacji do użytku kosmetycznego, klej do peruk, środek do usuwania kleju do charakteryzacji, oświetlenie dekoracyjne, elektryczne dekoracyjne kolorowe światełka, elektryczne światełka okolicznościowe, elektryczne urządzenia oświetlenia dekoracyjnego,
kolorowe światełka do dekoracji świątecznych, lampy
do dekoracji świątecznych, lampki na choinki świąteczne,
fluorescencyjne urządzenia oświetleniowe, przenośne lampiony papierowe, przenośne lampiony (chochin), wolnostojące papierowe lampiony, kule lustrzane będące elementami oświetleniowymi, lampiony na świece, lampy stroboskopowe [ozdobne], sznury kolorowych lampek do celów dekoracyjnych, ozdoby papierowe na przyjęcia, papierowe
dekoracje do artykułów spożywczych, artykuły papiernicze
na przyjęcia, dekoracje na stół z papieru, bielizna stołowa
papierowa, maty stołowe z papieru, serwetki stołowe papierowe, papierowe obrusy, papierowe parasolki do koktajli,
papierowe podkładki stołowe, szablony do dekorowania
żywności i napojów, bileciki stołowe, opakowania na prezenty, papier do pakowania prezentów, papierowe torby
na prezenty, pudełka na prezenty z papieru, koperty papierowe do pakowania, papierowe etykietki na prezenty,
ozdobne kokardy papierowe do pakowania, wstążki papierowe, kokardy papierowe, krepina, serpentyny z krepiny, rozetki papierowe, papierowe dekoracyjne girlandy na przyjęcia, transparenty z papieru, plakaty z papieru, figurki wykonane z papieru, papeteria zapachowa, kartki okolicznościowe, kartki okolicznościowe na zawiadomienia i podziękowania, kartki z życzeniami, drukowane zaproszenia, zaproszenia
na przyjęcia, dyplomy drukowane, nadruki, naklejki, tatuaże
usuwalne [kalkomanie], szablony do paznokci, szablony
do malowania twarzy, albumy do zdjęć, emblematy papierowe, zawieszki tekturowe, chorągiewki papierowe, ozdoby
kartonowe na artykuły spożywcze, aplikacje z papieru, etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, drukowane
zabawne etykiety na butelki z winem, papierowe ramy [rekwizyty do zdjęć], ozdoby na przyjęcia z tworzyw sztucznych, ozdoby stołowe z tworzyw sztucznych, ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, dekoracje
do ciast wykonane z tworzyw sztucznych, dekoracje wiszące [ozdoby], statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips
lub z tworzyw sztucznych, ramki do obrazków i zdjęć, podkładki z tworzyw sztucznych, wachlarze, litery [inne niż
czcionki drukarskie i modelowe] wykonane głównie z tworzyw sztucznych, nadmuchiwane znaki z tworzyw sztucznych, poduszki dekoracyjne, tablice ozdobne wykonane
z tworzyw sztucznych, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło,
kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, butelki
ze szkła, karafki ze szkła, patery, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, talerze z tworzyw sztucznych,
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talerze pamiątkowe [okolicznościowe], talerze dekoracyjne,
misy do podawania żywności, miski z tworzyw sztucznych
[pojemniki dla gospodarstwa domowego], miseczki, miski
na owoce, miski na cukierki, półmiski [tace], tace do użytku
domowego, tace do podawania potraw, tace do użytku domowego papierowe, tace obrotowe, tace do ciast, wazony
ze szkła, papierowe foremki do pieczenia, foremki do wycinania ciasteczek, podkładki pod szklanki, nie z papieru
i nie z tkanin, podstawki na karteczki wskazujące miejsce
siedzenia przy stole, artykuły tekstylne do użytku w gospodarstwie domowym, tekstylia do dekoracji wnętrz, elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin, dekoracyjne tekstylne na stół, dekoracje ścienne z tkanin, bielizna stołowa z materiałów tekstylnych, bieżniki stołowe z materiałów tekstylnych, bieżniki stołowe z tworzyw sztucznych, chorągiewki
tekstylne do użytku przy nakryciach stołu, obrusy, jednorazowe obrusy tekstylne, obrusy z tworzyw sztucznych, obrusy tekstylne, serwetki tekstylne, tekstylne podkładki pod
nakrycia, tekstylne maty na stół, materiał tekstylny do pakowania prezentów, tiul, tkaniny z satyny, tekstylne flagi i proporce, chorągiewki z materiałów tekstylnych lub tworzyw
sztucznych, stroje na maskaradę, kostiumy na Halloween,
odzież, obuwie, nakrycia głowy, kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, czapeczki na przyjęcia [odzież], kapelusze, peruki, peruki dla clownów, sztuczne
włosy, sztuczne brody, sztuczne wąsy, tupety [sztuczne włosy], kosmyki włosów, taśma do mocowania peruk, dekoracyjne akcesoria do włosów, girlandy sztuczne, kokardy, rozety, rozetki z materiałów tekstylnych, kokardy papierowe [pasmanteria], pióra do zdobienia, ozdobne plakietki, ozdoby
do kapeluszy, ozdoby do ubrań, ozdoby do obuwia, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, sztuczne wieńce bożonarodzeniowe, sztuczne kwiaty przyczepiane do ubrań, aplikacje
[pasmanteria], serpentyny, wstęgi [akcesoria dekoracyjne
na przyjęcia], śmieszne gadżety na imprezy, gry, zabawki
i akcesoria do zabawy, gry towarzyskie, gry towarzyskie
na przyjęcia, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, dekoracje i ozdoby choinkowe, śnieg sztuczny na choinki, świąteczne skarpety na prezenty, maski karnawałowe, maski kostiumowe, maski na Halloween, czapki karnawałowe, artykuły do robienia dowcipów, artykuły papierowe jako podarki dla gości na przyjęciach, podarki dla gości na przyjęciach
w postaci małych zabawek, balony, zabawki dmuchane,
bańki mydlane [zabawki], czapeczki papierowe [akcesoria
na przyjęcia], kapelusze do zabawy, kapelusze na przyjęcia
z tworzyw sztucznych, piniaty, konfetti, trąbki papierowe,
tuby strzelające na imprezy, urządzenia do sztuczek magicznych, bibeloty (zabawki) na przyjęcia, dekoracje z cukru,
słodkie dekoracje do ciast, wyroby cukiernicze, cukierki, lizaki, soczewki na przyjęcia, biżuteria, wyroby biżuteryjne, artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego,
sztućce drewniane, świece, świece zapachowe, świece okolicznościowe, przyrządy do przygotowywania żywności,
noże kuchenne i sztućce, fontanny tortowe.
503256
(220) 2019 08 07
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BIELENDA ANX Silver Podo Care
(510), (511) 3 produkty do pielęgnacji stóp.
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURA

(531)

27.05.01, 27.05.05, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.20
(510), (511) 1 przetworzone produkty torfowe do uprawy
roślin, ziemia do kwiatów.
503259
(220) 2019 08 07
MEGA-TAXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Megataxi
(210)
(731)

(531) 24.17.01, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi taksówkarskie, usługi taksówek, usługi
transportu podróżnych taksówką, świadczenie usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych
oraz przez centra obsługi telefonicznej, usługi organizowania
transportu, usługi organizowania transportu taksówkowego, usługi transportowe, pasażerski transport samochodowy, usługi transportu samochodowego, usługi transportu
drogowego pasażerów, usługi transportu drogowego podróżnych, usługi transportu bagażowego, usługi transportu
bagażu pasażerów, usługi transportu bagażu podróżnego,
usługi transportu pasażerów mikrobusem, autobusowe
usługi transportowe, usługi transportowe autokarowe, usługi
pośrednictwa transportowego, usługi agencji transportowej
w zakresie organizowania transportu towarów, doradztwo
w dziedzinie usług transportowych świadczone przez centra
obsługi telefonicznej.
503269
(220) 2019 08 07
MEGA-TAXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M
(210)
(731)

(210)
(731)

(210)
(731)

503257
(220) 2019 08 07
Eugen Stohp GmbH, Seevetal, DE

(531) 24.17.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi taksówkarskie, usługi taksówek, usługi
transportu podróżnych taksówką, świadczenie usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych
oraz przez centra obsługi telefonicznej, usługi organizowania
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transportu, usługi organizowania transportu taksówkowego, usługi transportowe, pasażerski transport samochodowy, usługi transportu samochodowego, usługi transportu
drogowego pasażerów, usługi transportu drogowego podróżnych, usługi transportu bagażowego, usługi transportu
bagażu pasażerów, usługi transportu bagażu podróżnego,
usługi transportu pasażerów mikrobusem, autobusowe
usługi transportowe, usługi transportowe autokarowe, usługi
pośrednictwa transportowego, usługi agencji transportowej
w zakresie organizowania transportu towarów, doradztwo
w dziedzinie usług transportowych świadczone przez centra
obsługi telefonicznej.
503270
(220) 2019 08 07
KALWAT JAROSŁAW PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO USŁUGOWE LUPALUU, Bilcza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXON
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 odtwarzacze MP3, stacje dokujące do odtwarzaczy MP3, zegarki inteligentne, smartfony w kształcie
zegarka, skomputeryzowane zegary z funkcją rozpoznawania linii papilarnych, paski do zegarków do przekazywania
danych smartfonom, paski do zegarków przekazujące dane
do innych urządzeń elektronicznych, urządzenia komunikacyjne do noszenia w postaci zegarków na rękę, odtwarzacze
MP4, rejestratory zdarzeń, rejestratory elektryczne, kamery
wideo, urządzenia wideo, kamery wideo do nadzoru, cyfrowe kamery wideo, kamery do pojazdów, elektroniczne
nianie, smartfony do noszenia na ciele lub w ubraniach,
sportowe symulatory treningowe, elektroniczne symulatory sportowe do treningu, odbiorniki radiowe do pojazdów,
odtwarzacze stereo, odtwarzacze audio, odtwarzacze płyt,
cyfrowe odtwarzacze muzyki, urządzenia do odtwarzania
audio, urządzenia nawigacyjne GPS, elektroniczne przyrządy
nawigacyjne, elektryczne urządzenia nawigacyjne, komputery do nawigacji samochodowej, urządzenia nawigacyjne
do samochodów, urządzenia do transmisji dźwięku, danych
lub obrazów, radia, przenośne odtwarzacze CD, przenośne
odtwarzacze muzyczne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
następujących towarów: odtwarzacze MP3, stacje dokujące do odtwarzaczy MP3, zegarki inteligentne, smartfony
w kształcie zegarka, skomputeryzowane zegary z funkcją
rozpoznawania linii papilarnych, paski do zegarków do przekazywania danych smartfonom, paski do zegarków przekazujące dane do innych urządzeń elektronicznych, urządzenia
komunikacyjne do noszenia w postaci zegarków na rękę, odtwarzacze MP4, rejestratory zdarzeń, rejestratory elektryczne,
kamery wideo, urządzenia wideo, kamery wideo do nadzoru,
cyfrowe kamery wideo, kamery do pojazdów, elektroniczne nianie, smartfony do noszenia na ciele lub w ubraniach,
sportowe symulatory treningowe, elektroniczne symulatory sportowe do treningu, odbiorniki radiowe do pojazdów,
odtwarzacze stereo, odtwarzacze audio, odtwarzacze płyt,
cyfrowe odtwarzacze muzyki, urządzenia do odtwarzania
audio, urządzenia nawigacyjne GPS, elektroniczne przyrządy
nawigacyjne, elektryczne urządzenia nawigacyjne, komputery do nawigacji samochodowej, urządzenia nawigacyjne
do samochodów, urządzenia do transmisji dźwięku, danych
lub obrazów, radia, przenośne odtwarzacze CD, przenośne
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odtwarzacze muzyczne, deskorolki elektryczne, głośniki
bezprzewodowe bluetooth, słuchawki bezprzewodowe
i przewodowe, latarki czołowe LED i inne latarki, powerbanki i ładowarki, adaptery USB, transmitery Fm, kable USB, mini
USB, przedłużki i rozdzielacze, kable magnetyczne, kable micro USB do telefonów, ładowarki indukcyjne do telefonów,
smartfonów, mikrofony przewodowe, bezprzewodowe,
drony latające, kamery szpiegowskie, kamery endoskopowe,
kamery sportowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

503274
(220) 2019 08 07
DĄBLEWSKI SYLWIN HAPPY HOUSE, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
RENT PROFIT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 05.03.06, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 36 usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi wynajmu nieruchomości, usługi pośrednictwa
w zakresie handlu nieruchomościami, usługi zarządzania wynajmem.
(210)
(731)
(540)
(540)

503281
(220) 2019 08 08
GOWOREK SEBASTIAN SABES, Szczawno-Zdrój
(znak słowno-graficzny)
MANUFAKTURA LODÓW NATURALNYCH

(531)

27.05.01, 27.05.09, 08.01.18, 26.01.06, 26.01.12, 26.03.01,
26.03.05, 26.03.06, 26.03.07, 26.03.12, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.10, 26.11.12, 26.07.03
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami, 43 lodziarnie.
503287
(220) 2019 08 08
GOOD4WALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MagicWall
(510), (511) 16 obrazy i zdjęcia, 19 pokrycia ścienne nie z metalu, 20 dekoracje wiszące [ozdoby], 40 drukowanie, drukowanie 3D, 42 projektowanie dekoracji wnętrz.
(210)
(731)

(210) 503291
(220) 2019 08 08
(731) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paryż, FR
(540) (znak słowny)
(540) DANONKI
(510), (511) 29 mleko, produkty mleczne ich substytuty,
mleko w proszku, mleko żelowane, mleko aromatyzowane
i bita śmietana, desery na bazie mleka, jogurty, jogurty pitne,
ser twarogowy, napoje zawierające głównie mleko lub produkty mleczne, napoje mleczne głównie zrobione z mleka,
napoje mleczne zawierające owoce, fermentowane produkty mleczne naturalne lub aromatyzowane, substytuty mleka
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pochodzenia roślinnego, substytuty produktów mlecznych
zrobione z roślin lub orzechów, napoje owocowe lub warzywne zawierające głównie produkty mleczne, 30 kakao,
czekolada, napoje na bazie kakao, napoje na bazie czekolady,
napoje na bazie kawy, napoje na bazie herbaty, krem angielski (custard), musy czekoladowe, musy deserowe [wyroby
cukiernicze], wyroby cukiernicze, słodycze, wyroby cukiernicze na bazie cukru, cukier, ryż preparowany, preparaty zbożowe, płatki śniadaniowe, herbatniki (słodkie lub wytrawne),
krakersy, ciasta, ciastka, ciasteczka, wyroby ciastkarskie, wafle, gofry, desery na bazie zbóż [wyroby cukiernicze], wafle
ryżowe, ciasta zawierające semolinę, pudding ryżowy, przekąski na bazie ryżu [wyroby cukiernicze], przekąski na bazie
zbóż [wyroby cukiernicze], lody jadalne, lody jadalne głównie zawierające jogurt, lody, sorbety (lody jadalne), mrożone
jogurty (lody jadalne), lody jadalne na bazie aromatyzowanej wody mrożonej, sosy owocowe [sosy], 32 wody niegazowane lub gazowane (mineralne lub niemineralne), soki
owocowe lub warzywne, napoje owocowe lub warzywne,
lemoniada, napoje gazowane, napoje sorbetowe, preparaty
do sporządzania napojów, syropy do napojów, bezalkoholowe ekstrakty owocowe lub warzywne, napoje bezalkoholowe, napoje na bazie roślin, napoje warzywne.
(210)
(731)
(540)
(540)

503293
(220) 2019 08 08
Avon Products Inc., Suffern, US
(znak słowno-graficzny)
Klub AVON

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie działalności gospodarczej, bieżące czynności biurowe, sprzedaż detaliczna produktów w systemie
bezpośrednim door to door, usługi dystrybutorskie, usługi
sklepu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej w systemie bezpośrednim przez niezależnych przedstawicieli handlowych, usługi telefonicznych zakupów dokonywanych z domu, usługi katalogowej sprzedaży wysyłkowej,
usługi interaktywnego sklepu detalicznego świadczone
poprzez światową komputerową sieć informacyjną, wszystkie wyżej wymienione w dziedzinie usług pielęgnacji urody, odzieży, przyborów toaletowych, kosmetyków, biżuterii,
produktów higieny osobistej, suplementów odżywczych,
sprzętu do ćwiczeń fizycznych i utrzymania dobrej kondycji fizycznej, artykułów sportowych, książek, nagranych taśm
audio i wideo, płyt kompaktowych i prezentów, usługi w zakresie promocji i kampanii reklamowych w dziedzinie rekrutacji niezależnych przedstawicieli handlowych.
503295
(220) 2019 08 08
KANCELARIA PRAWNA RAVEN P. KRUPA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) RAVEN
(510), (511) 35 usługi konsultacji biznesowych dotyczące
planowania i wychodzenia z kryzysu, usługi księgowe związane ze ściąganiem należności, pozyskiwanie umów [dla
osób trzecich], komputerowe bazy danych (pozyskiwanie
danych do -), pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, badania i pozyskiwanie
informacji o działalności gospodarczej, pozyskiwanie umów
na rzecz innych odnośnie świadczenia usług, gromadzenie
danych, gromadzenie informacji handlowych, skomputery(210)
(731)
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zowane gromadzenie indeksów klientów, audyt przedsiębiorstw, audyt finansowy, audyt działalności gospodarczej,
audyt sprawozdań finansowych, rachunkowość, księgowość
i audyt, doradztwo związane z audytem, audyt skomputeryzowany, skomputeryzowane badania rynkowe, skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, skomputeryzowane
zarządzanie danymi, dostarczanie skomputeryzowanych informacji w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
skomputeryzowane zarządzanie działalnością gospodarczą
[na rzecz osób trzecich], skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie ocen możliwości biznesowych, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji dotyczących działalności gospodarczej, skomputeryzowane badania w dziedzinie działalności gospodarczej, skomputeryzowane usługi
w zakresie badań rynkowych, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, skomputeryzowana weryfikacja danych, doradztwo biznesowe, biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, doradzanie przedsiębiorstwom przemysłowym w zakresie prowadzenia interesów, doradztwo
biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące
korporacyjnej struktury firm, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, doradztwo w dziedzinie przejmowania firm, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo dotyczące zbywania firm, doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące zbyć, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związane z niewypłacalnością, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie przejęć (nabycia), doradztwo
w zakresie przejęć przedsiębiorstw, konsultacje w zakresie
badań biznesowych, konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, konsultacje dotyczące zbyć w zakresie działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem
[działalność gospodarcza], doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością handlową, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, konsultacje w zakresie sprawozdań rynkowych, pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem biznesowym, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
zarządzania biznesowego, pomoc i doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, porady, pytania i informacje dotyczące działalności gospodarczej, porady w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi doradcze
w zakresie zarządzania działalnością handlową, usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, usługi doradztwa biznesowego, usługi w zakresie sprawozdań rynkowych, zarządzanie działalnością gospodarczą (usługi doradcze w -), zarządzanie działalnością gospodarczą (doradztwo w zakresie -),
usługi zarządzania i doradcze w działalności gospodarczej,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
skomputeryzowana rachunkowość, sporządzanie sprawozdań finansowych, analiza rynku, badania rynkowe, raporty
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z analiz rynkowych, zestawienia statystyczne [dla działalności gospodarczej lub celów handlowych], zdobywanie statystyk dotyczących działalności gospodarczej [dla osób trzecich], 36 agencje ściągania należności, agencje ściągania
wierzytelności, agencje windykacji należności, dostarczanie
informacji dotyczących faktoringu długów, firmy windykacyjne, odzyskiwanie zaległych długów, organizacja ściągania
długów, ściąganie długów, windykacja, windykacja należności i odzysk długu, windykacja należności i odzyskiwanie długów, usługi związane z niewypłacalnością, usługi w zakresie
ściągania długów, ściąganie należności (agencje -), agencje
kredytowe, doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, doradztwo dotyczące pożyczek, doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, elektroniczne usługi windykacji należności, ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw, gwarantowanie pożyczek,
organizowanie kredytów, organizowanie pożyczek, organizowanie pożyczek w celu zabezpieczania funduszy dla osób
trzecich, poręczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia, udzielanie kredytów, udzielanie gwarancji i zabezpieczeń, udzielanie kredytu kupieckiego, usługi dotyczące
pożyczania i pożyczek, usługi gwarancji finansowych, usługi
konsultingowe dotyczące udzielania pożyczek, usługi w zakresie organizowania kredytów, usługi w zakresie kredytów
finansowych, wynajem nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi w zakresie nieruchomości, administrowanie finansami, ściąganie należności i faktoring, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, nabycie i przeniesienie roszczeń pieniężnych, pośrednictwo w usługach finansowych, planowanie i zarządzanie finansowe, planowanie finansów w zakresie
nieruchomości, usługi finansowe, usługi finansowe dla spółek, usługi finansowe dotyczące nabywania mienia, usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, usługi finansowe dotyczące sprzedaży mienia, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi finansowe związane z mieniem, zabezpieczanie środków finansowych na zakup nieruchomości, zarządzanie powiernicze
nieruchomościami, zarządzanie finansami, udzielanie gwarancji, usługi gwarancyjne, finansowe usługi gwarancyjne,
udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń (bankowość
inwestycyjna), inwestycje finansowe w dziedzinie papierów
wartościowych, gwarantowanie emisji papierów wartościowych, obrót opcjami papierów wartościowych, obrót opcjami papierów wartościowych na rzecz innych, obrót papierami wartościowymi, pośrednictwo dotyczące papierów wartościowych i aktywów, usługi finansowe w zakresie papierów
wartościowych, usługi finansowe związane ze sprzedażą
i kupnem papierów wartościowych, skomputeryzowana
windykacja wymagalnych należności, usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności, emisja obligacji,
usługi finansowe, mianowicie regulowanie długu, świadczenie usług doradczych w zakresie długów o zagrożonej spłacie, restrukturyzacja długów, faktoring długów, doradztwo
w zakresie długów, konsultacje dla klientów w zakresie organizacji spłat długów, 41 edukacja prawna, szkolenia z zakresu
świadczenia usług prawnych, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące audytu, organizacja webinariów, usługi edukacyjne i instruktażowe, kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące prawa,
42 audyt jakości, kontrola jakości, sprawdzanie jakości, kontrola i testowanie jakości, systemy komputerowe (analizy -),
projektowanie systemów komputerowych, projektowanie
systemów informatycznych, 45 pomoc prawna przy tworzeniu umów, kompilacja informacji prawnych, dostarczanie informacji prawnych, usługi radców prawnych, uwierzytelnianie dokumentów prawnych, usługi asystentów prawnych,
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sporządzanie ekspertyz prawnych, organizowanie świadczenia usług prawnych, udzielanie informacji dotyczących usług
prawnych, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów,
udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych,
usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych,
udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych
za pośrednictwem strony internetowej, usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych,
usługi komornicze (usługi prawne), badania prawne, doradztwo prawne, usługi informacji prawnej, usługi wsparcia
prawnego, usługi monitorowania prawnego, porady prawne
i zastępstwo procesowe, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi arbitrażowe, usługi w zakresie mediacji, usługi prawne w zakresie mediacji, usługi arbitrażu, mediacji
i rozstrzygania sporów.
(210)
(731)
(540)
(540)

503298
(220) 2019 08 08
SZUSZKIEWICZ BENIAMIN, Stryków
(znak słowno-graficzny)
papahune

(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 25 czapeczki z węzełkiem, czapki baseballowe, czapki bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki do gry
w golfa, czapki dziane, czapki i czapeczki sportowe, czapki
kolarskie, czapki [nakrycia głowy], czapki narciarskie, czapki
sportowe,czapki wełniane, czapki z daszkiem, czapki z pomponem, daszki, daszki czapek, daszki do czapek, daszki
[nakrycia głowy], daszki [odzież], daszki przeciwsłoneczne,
daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], bluzki z krótkimi
rękawami, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe,
bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, dzianina
[odzież], kombinezony [odzież], koszulki bez rękawów, koszulki bez rękawów do biegania, koszulki dla dzieci, koszulki
dla siatkarzy, koszulki do futbolu amerykańskiego, koszulki
do gry w rugby, koszulki do jogi, koszulki do tenisa, koszulki
gimnastyczne bez rękawów, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, koszulki polo, koszulki polo z dzianiny, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki sportowe
z krótkimi rękawami, koszulki typu rashguard do sportów
wodnych, koszulki z dzianiny typu pique, koszulki z krótkim
rękawem, koszulki z nadrukami, kurtki, kurtki bez rękawów,
kurtki bluzy, kurtki [odzież], kurtki pikowane [odzież], kurtki
dresowe, kurtki dwustronne, kurtki dżinsowe, odzież codzienna, odzież damska, odzież dla chłopców, odzież dla
kierowców samochodowych, odzież dla kolarzy, odzież dla
łyżwiarzy, odzież dla małych dzieci, odzież dla rowerzystów,
odzież do biegania, odzież do jazdy na motocyklu, odzież
do tenisa, odzież dziana, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, odzież dżinsowa, odzież golfowa, inna niż rękawiczki,
odzież gotowa, odzież haftowana, odzież jedwabna, odzież
kaszmirowa, odzież lniana, odzież męska, odzież męska,
damska i dziecięca, odzież narciarska, odzież nieprzemakalna, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież
rekreacyjna, odzież robocza, odzież sportowa, odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], odzież taneczna, odzież
tkana, odzież treningowa, odzież triatlonowa, odzież w stylu
sportowym, odzież wełniana, odzież wiatroszczelna, odzież
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wierzchnia dla chłopców, odzież wierzchnia dla dziewcząt,
odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla kobiet,
odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież wierzchnia dla pań,
płaszcze, płaszcze damskie, płaszcze futrzane, płaszcze sportowe, płaszcze z bawełny, płaszcze z materiału dżinsowego,
podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podkoszulki z długimi rękawami, potniki, topy bez ramiączek, topy ciążowe, topy do biegania, topy [odzież], topy
sportowe do rozgrzewki, topy wiązane na szyi, topy z dzianin, topy z półgolfem.
(210) 503299
(220) 2019 08 08
(731) Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praga, CZ
(540) (znak słowny)
(540) Xetanor
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, weterynaryjne
i sanitarne, produkty lecznicze, witaminy, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, żywność dla
niemowląt, suplementy diety, plastry, środki opatrunkowe,
preparaty do plombowania zębów, wosk dentystyczny, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, preparaty do niszczenia
robactwa, fungicydy, herbicydy.
(210)
(731)
(540)
(540)

503300
(220) 2019 08 08
POCHCIOŁ MAREK CEGMAR, Rybnik
(znak słowno-graficzny)
CEGMAR Ceglany RENESANS

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 19 cegły będące materiałami ognioodpornymi,
niemetalowe cegły licowe, niemetalowe cegły budowlane, półogniotrwałe cegły nie z metalu, cegły ogniotrwałe
nie z metalu, glina ceglarska, fugi, płytki, niemetalowe płytki
budowlane, podłogowe płytki niemetalowe, płytki z gliny,
gliniane płytki ścienne, cegły, cegły kominkowe, niewypalane cegły, płytki podłogowe dla budownictwa, płytki
z kamienia naturalnego, mączka ceglana, 35 usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, dostarczanie
informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem
internetowych sieci komunikacyjnych, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-line
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, marketing cyfrowy, marketing internetowy, reklama
i marketing, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
w Internecie, prezentacja firm oraz ich towarów i usług
w Internecie, opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, usługi reklamowe za pośrednictwem
Internetu, usługi w zakresie administrowania działalnością
gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu,usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi towarami: cegły będące materiałami
ognioodpornymi, niemetalowe cegły licowe, niemetalowe
cegły budowlane, półogniotrwałe cegły nie z metalu, cegły
ogniotrwałe nie z metalu, glina ceglarska, fugi, płytki, niemetalowe płytki budowlane, podłogowe płytki niemetalowe,
płytki z gliny, gliniane płytki ścienne, cegły, cegły kominkowe, niewypalane cegły, płytki podłogowe dla budownictwa,
płytki z kamienia naturalnego, mączka ceglana, usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: cegły
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będące materiałami ognioodpornymi, niemetalowe cegły
licowe, niemetalowe cegły budowlane, półogniotrwałe cegły nie z metalu, cegły ogniotrwałe nie z metalu, glina ceglarska, fugi, płytki, niemetalowe płytki budowlane, podłogowe
płytki niemetalowe, płytki z gliny, gliniane płytki ścienne,
cegły, cegły kominkowe, niewypalane cegły, płytki podłogowe dla budownictwa, płytki z kamienia naturalnego, mączka
ceglana, usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: cegły będące materiałami ognioodpornymi, niemetalowe cegły licowe, niemetalowe cegły
budowlane, cegły z glinki garncarskiej, półogniotrwałe cegły
nie z metalu, cegły ogniotrwałe nie z metalu, glina ceglarska, fugi, płytki, ceramiczne płytki podłogowe, niemetalowe
płytki budowlane, podłogowe płytki niemetalowe, płytki
z gliny, gliniane płytki ścienne, cegły, cegły kominkowe, niewypalane cegły, płytki podłogowe dla budownictwa, płytki
z kamienia naturalnego, mączka ceglana.
503301
(220) 2019 08 08
RENTRANS CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RENTRANS CARGO OT Logistics Group

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.06
(510), (511) 39 działalność agencji transportowych, transport kolejowy i drogowy towarów, transport wodny, magazynowanie towarów.
503306
(220) 2019 08 08
FUNDACJA HIMALAIZMU POLSKIEGO IM. ANDRZEJA
ZAWADY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA ANDRZEJA ZAWADY
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.03.01, 26.03.23
(510), (511) 36 organizowanie wydarzeń mających na celu
zbieranie funduszy na cele charytatywne, pozyskiwanie
funduszy na cele charytatywne, pozyskiwanie finansowania na rzecz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji,
pozyskiwanie funduszy w celu wsparcia środowiska podróżników, taterników, alpinistów, himalaistów, 41 muzea, wystawy muzealne, organizacja i prowadzenie obiektów kultury,
organizacja i prowadzenie muzeów, ochrona zabytków, edukacja w zakresie osiągnięć, postaw życiowych i sportowych
himalaistów, którzy zginęli w górach wysokich, organizacja warsztatów i seminariów wiedzy o wspinaczce górskiej
oraz w zakresie bezpiecznej eksploracji górskiej, organizacja
i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizowanie
imprez edukacyjnych, prowadzenie imprez kulturalnych, organizowanie spotkań edukacyjnych i kulturalnych upamiętniających sylwetki i poczynania działaczy alpinizmu i himala-
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izmu polskiego, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
organizowanie akcji edukacyjnych, organizowanie i prezentowanie działań bieżących średniego i młodego pokolenia
wspinaczy górskich, usługi szkoleniowe w zakresie ochrony
i promocji zdrowia, szkolenia w zakresie kultury fizycznej dla
dorosłych i dzieci, organizowanie obozów sportowych, kursy edukacyjne z zakwaterowaniem związane z wędrówkami
górskimi, organizowanie obozów sportowych.
503308
(220) 2019 08 08
ZMUDZIEJEWSKA ILONA BARBARA CUKIERNICTWO,
HANDEL, USŁUGI, Koronowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) -J.J. Zmudziejewscy- LODY Koronowskie -od 1989(210)
(731)

Nr ZT39/2019

(531) 27.05.01, 26.01.04, 26.03.06
(510), (511) 9 urządzenia zabezpieczające i ochronne,
urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, maski
ochronne, urządzenia do oddychania, inne niż do użytku
medycznego, maski do oddychania, filtry do masek do oddychania, osłony ochronne na twarz, ochraniacze twarzy
do ochrony przed wypadkami lub urazami, gogle ochronne,
okulary ochronne, osłony oczu, osłony głowy, ochronne nakrycia głowy, zabezpieczające nakrycia głowy, ochraniacze
czaszki do ochrony przed urazami, nakrycia głowy w postaci
kasków ochronnych, słuchawki z redukcją hałasu, urządzenia
do tłumienia hałasu, obuwie ochronne, odzież ochronna
chroniąca przed wypadkami lub urazami, rękawice do ochrony przed wypadkami lub urazami.
503316
(220) 2019 08 08
ŁOPATOWSKA IZABELA SKLEPIKARIA-WYPOSAŻENIE
SKLEPÓW, Pogwizdów Nowy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKLEPIKARIA WYPOSAŻENIE SKLEPÓW
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 01.15.11, 27.07.01, 24.17.25, 08.01.18
(510), (511) 30 wytwarzanie tradycyjnych lodów koronowskich., lody serwowane są pod postacią gałek w waflach, smaki lodów: truskawkowy, waniliowy, kakaowy, porzeczkowy.
503310
(220) 2019 08 08
MACIEJ ŁUKASZ PRZESMYCKI, ŁUKASZ PIOTR LADZIK
ZNAGAR.PL SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ZNAGAR
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: materiały do znakowania dróg w formie farb,
preparaty do znakowania dróg, znaki drogowe nieświecące
i niemechaniczne metalowe, artykuły odblaskowe do zapobiegania wypadkom, błyskowe światła bezpieczeństwa,
drogowy awaryjny sprzęt ostrzegawczy, holograficzne urządzenia zabezpieczające, pachołki, pachołki drogowe, przylepne taśmy bezpieczeństwa, urządzenia do kontroli bezpieczeństwa, urządzenia i instrumenty sygnalizacyjne, znaczniki
bezpieczeństwa, znaki drogowe świecące lub mechaniczne,
świecące znaki drogowe z metalu, mechaniczne znaki drogowe z metalu, podświetlane znaki oznaczające wyjście,
znaki ostrzegawcze, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, arkusze i pasy z tworzyw sztucznych do znakowania dróg, stojaki niemetalowe na znaki drogowe, przenośne
znaki drogowe, 37 znakowanie poziome dróg, malowanie
pasów na nawierzchni, instalacja sprzętu ochroniarskiego
i bezpieczeństwa, usługi doradcze związane z instalacją
sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, instalacja systemów zarządzania ruchem, usługi znakowania nawierzchni, usługi stawiania znaków, stawianie ulicznych barierek
ochronnych, budowa znaków, usługi malowania znaków.
(210)
(731)

503315
(220) 2019 08 08
AVACORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Samprey’s

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.09, 07.03.01
(510), (511) 20 elementy wystawowe do witryn, witryny wystawowe, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie niemetalowe, gabloty wystawiennicze, niemetalowe wyposażenie
sklepów, meble do celów wystawowych, meble do wyposażenia sklepów, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa oraz
sprzedaż online następujących towarów: metalowe witryny
sklepowe, nieautomatyczne bramy metalowe, metalowe
bramki obrotowe, stojaki metalowe, sejfy, pojemniki metalowe, aplikatory etykiet inne niż do użytku biurowego, krajalnice do chleba, krajalnice do mięsa jako elektryczne maszyny, wagi elektroniczne, urządzenia chłodnicze, urządzenia
chłodnicze do wystawiania żywności, urządzenia do chłodzenia napojów, wózki sklepowe, pojemniki kartonowe,
niemetalowe wyposażenie sklepów, meble do wyposażenia
sklepów, niemetalowe wyposażenie wystawowe sklepów,
meble sklepowe, niemetalowe podręczne koszyki na zakupy
do użytku w sklepach, regały sklepowe, półki sklepowe, kasy
jako meble sklepowe, stojaki wystawowe, stojaki na lady, wystawowe stojaki handlowe, pojemniki drewniane, niemetalowe pojemniki do pakowania, liczarki pieniędzy, obudowy
palet, tacki na żywność, wózki transportowe, wózki magazynowe, wózki dziecięce sklepowe, wózki specjalistyczne,
regały magazynowe, regały piekarnicze, regały na owoce
i warzywa, kosze ekspozycyjne, stoły ekspozycyjne, szafki
sklepowe, szafki depozytowe, szafki lekarskie, szafki magazynowe, bramki antykradzieżowe, boksy i stanowiska kasowe.
503318
(220) 2019 08 08
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Solidarność ŚLIWKA NAŁĘCZOWSKA ŚLIWKA
NAŁĘCZOWSKA
(210)
(731)

Nr ZT39/2019
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(531)

29.01.15, 27.05.01, 26.11.07, 08.01.18, 26.11.07, 26.01.05,
25.07.07, 26.03.01, 05.07.07, 05.03.13, 05.07.14
(510), (511) 30 lody, desery lodowe.
503323
(220) 2019 08 09
TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) torf tołpa.

(210)
(731)

(531) 01.15.15, 05.03.13, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
503325
(220) 2019 08 09
HORECA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IN PLACES CITY GUIDE
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 01.15.09
(510), (511) 9 programy komputerowe (software ładowalny),
programy komputerowe nagrane, 38 usługi w zakresie komunikacji mobilnej, 39 usługi turystyczne w zakresie zwiedzania.
503329
(220) 2019 08 09
ABM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AXON SOLUTIONS
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje
programowe do pobrania do użytku z drukarkami trójwymiarowymi, cyfrowe drukarki kolorowe, cyfrowe skanery
wejścia i wyjścia, drukarki, drukarki atramentowe, drukarki
atramentowe do drukowania w kolorze, drukarki atramentowe do dokumentów, drukarki atramentowe kolorowe
do dokumentów, drukarki bezuderzeniowe, drukarki
do błon suchych, drukarki do dokumentów do komputerów, drukarki dyskretyzujące, drukarki fotograficzne, drukarki kolorowe, drukarki kodów kreskowych, drukarki igłowe,
drukarki kolorowe do dokumentów, drukarki komputerowe,
drukarki laserowe, drukarki laserowe do błon suchych, drukarki laserowe do dokumentów, drukarki optyczne, drukarki
mozaikowe, drukarki plotery, drukarki rozetkowe, drukarki
termiczne, drukarki uderzeniowe, drukarki umożliwiające
współdzielenie portów, drukarki wielofunkcyjne [MFP], drukarki z wyjściami zintegrowanymi, głowice drukarek, głowi(210)
(731)
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ce drukarek atramentowych, głowice drukarek termicznych,
głowice drukarskie do drukarek atramentowych, głowice
drukarskie do drukarek komputerowych, głowice drukarskie
do ploterów, kable do drukarek, kartridże bez tonera [puste]
do drukarek laserowych, kartridże na toner, nienapełnione,
do drukarek, kartridże z tuszem w postaci stałej [puste]
do drukarek atramentowych, konwertery do drukarek, kopiarki cyfrowe kolorowe, kopiarki elektrostatyczne, kopiarki
fotostatyczne, kopiarki termiczne, kserograficzne kopiarki,
kserografy, ładowarki, laserowe drukarki kolorowe, laserowe
drukarki kolorowe do dokumentów, liczniki wydruków, maszyny do fotokopiowania, maszyny do kopiowania, naboje
na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, peryferyjne urządzenia komputerowe, programy do drukarek,
oprogramowanie biurowe, oprogramowanie bufora wydruku, oprogramowanie do monitorowania sieci w chmurze,
oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie do serwera wydruku, oprogramowanie do sterowania drukarkami kolorowymi, oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, oprogramowanie komputerowe do skanowania obrazów i dokumentów,
oprogramowanie spoolera wydruku, oprogramowanie
sprzętowe, oprogramowanie systemowe i do wspierania
systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, rozgałęźniki
[huby] do drukarek, samodzielne urządzenia wielofunkcyjne
spełniające funkcje kopiarki i faksu, serwery w chmurze, serwery wydruku, skanery, skanery 3D, skanery biometryczne,
skanery digitalizujące, skanery do przetwarzania cyfrowego,
skanery elektroniczne, skanery luminescencyjne, skanery
obrazów, skanery optyczne, skanery płyt drukarskich, skanery ręczne, skanery [urządzenia do przetwarzania danych],
skanery [urządzenia wejściowe], sprzęt komputerowy, sprzęt
komputerowy do przesyłu danych, sprzęt USB [uniwersalnej
magistrali szeregowej], sterowniki drukarek umożliwiające
współdzielenie portów, sterowniki drukarki laserowej, sterowniki oprogramowania do urządzeń elektronicznych
umożliwiające sprzętowi komputerowemu i urządzeniom
elektronicznym komunikację między sobą, sterowniki urządzeń, sterowniki urządzeń i oprogramowania wbudowanego w urządzenia, stojaki do drukarek, stojaki na sprzęt komputerowy, suche drukarki laserowe, telekopiarki, urządzenia
do drukowania odbitek fotograficznych, urządzenia do kopiowania, urządzenia do monitorowania stanu tuszu, urządzenia do powiększania [fotografia], urządzenia do przechowywania danych, urządzenia do przesyłania obrazu,
urządzenia do przesyłania danych, urządzenia do przesyłania i odbierania faksów, urządzenia do przetwarzania obrazów, urządzenia do skanowania obrazów, urządzenia do wykonywania odbitek fotograficznych, urządzenia i przyrządy
kserograficzne, urządzenia faksujące, urządzenia i nośniki
do przechowywania danych, urządzenia i przyrządy kserograficzne, urządzenia pamięci, urządzenia peryferyjne dostosowane do użytku z komputerami i innymi urządzeniami
inteligentnymi, urządzenia wejściowe do komputerów,
urządzenia wielofunkcyjne do zdalnego sterowania, urządzenie pozwalające na korzystanie z drukarki wielu użytkownikom, utrwalone na nośnikach informacje i dane, walizki specjalnie przystosowane do przenoszenia drukarek komputerowych, wideodrukarki, wkłady atramentowe, nienapełnione, do fotokopiarek, wkłady atramentowe, nienapełnione, do drukarek komputerowych, wskaźniki cyfrowe,
wskaźniki ilości, wtyczki typu jack, wyświetlacze, zapisane
pliki danych, 35 usługi w zakresie powielania [kopiowania],
wynajem maszyn lub urządzeń biurowych, wynajem urządzeń biurowych, wynajem urządzeń do kopiowania, wypożyczanie maszyn do pisania i kopiarek, 37 aktualizacja komputerowego sprzętu sieciowego i telekomunikacyjnego,
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czyszczenie maszyn, demontaż maszyn, diagnostyczne
usługi konserwacyjne w zakresie drukarek komputerowych,
diagnostyczne usługi konserwacyjne w zakresie fotokopiarek, instalacja i konserwacja sprzętu komputerowego do sieci komputerowych i dostępu do Internetu, instalacja i naprawa sprzętu komputerowego, instalacja kabli do dostępu
do Internetu, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń do nadawania, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu do sieci komputerowych i technologii informacyjnej, instalacja, konserwacja
i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, instalacja maszyn,
instalacja maszyn biurowych, instalacja okablowania w biurach w celu umożliwienia przesyłania danych, instalacja sieci
komputerowych, instalacja sprzętu i kabli do dostępu do Internetu, instalacja sprzętu i wyposażenia do konferencji
elektronicznych, instalacja sprzętu komputerowego dla dostępu do Internetu, instalacja sprzętu komputerowego
do systemów komputerowych, instalacja sprzętu komunikacyjnego, instalacja systemów komputerowych, instalowanie
bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych lokalnych sieci komputerowych, instalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych sieci LAN, instalowanie i naprawa komputerów, instalowanie i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego,
instalowanie komputerów, instalowanie, konserwacja oraz
naprawa maszyn i urządzeń biurowych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, instalowanie,
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń
telekomunikacyjnych, instalowanie, konserwowanie i naprawianie komputerów oraz komputerowego sprzętu peryferyjnego, instalowanie okablowania w biurach w celu umożliwienia przesyłania danych, instalowanie sprzętu komputerowego, instalowanie urządzeń biurowych, instalowanie
urządzeń sieci komunikacyjnych, konserwacja i naprawa
drukarek 3D, konserwacja i naprawa sieci komputerowych,
konserwacja i naprawa sieci transmisji danych, konserwacja
i naprawa sieci, urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja i naprawa systemów komunikacyjnych, konserwacja i naprawy komputerów, konserwacja komputerów, konserwacja maszyn biurowych, konserwacja sieci transmisji
danych, konserwacja sprzętu komputerowego [hardware],
konserwacja sprzętu łącznościowego, konserwacja urządzeń biurowych, konserwacja urządzeń do przetwarzania
danych, konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych, modernizowanie sprzętu komputerowego, napełnianie pustych pojemników z tonerem, naprawa fotokopiarek, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego
do urządzeń przetwarzających dane, naprawa komputerów,
naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń drukarskich
lub introligatorskich, naprawa lub konserwacja maszyn
i urządzeń do obróbki papieru, naprawa lub konserwacja
maszyn i urządzeń biurowych, naprawa lub konserwacja
maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń elektronicznych, naprawa lub
konserwacja maszyn drukarskich, naprawa lub konserwacja
maszyn i urządzeń introligatorskich, naprawa maszyn, naprawa maszyn biurowych, naprawa maszyn i urządzeń biurowych, naprawa maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych,
naprawa sprzętu komputerowego, naprawa telefaksów, naprawa urządzeń elektronicznych, naprawy lub konserwacja
komputerów, ponowna kalibracja urządzeń przetwarzających dane, ponowne napełnianie pojemników z tuszem
[kaset] do drukarek, ponowne napełnianie pojemników
z tuszem do maszyn do pisania, ponowne napełnianie pojemników z tuszem do drukarek, ponowne napełnianie po-
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jemników z tuszem [kaset] do maszyn do pisania, ponowne
napełnianie tuszem taśm do maszyn do pisania, ponowne
napełnianie tuszem taśm do drukarek, przegląd maszyn,
przygotowanie danego miejsca pod instalację sprzętu komputerowego, regeneracja i napełnianie tonerów i tuszów,
regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych,
remont maszyn, renowacja maszyn, serwis urządzeń elektronicznych, udzielanie informacji związanych z instalacją
maszyn, usługi diagnostyczno-konserwacyjne w zakresie
komputerów, usługi doradcze w zakresie instalacji komputerów, usługi instalacji komputerów, usługi instalacji maszyn,
usługi konserwacji komputerów, usługi konserwacji maszyn,
usługi konserwacyjne w zakresie sprzętu komputerowego,
usługi konsultacyjne związane z instalacją, konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego, usługi modernizacji i przekształcania maszyn, usługi naprawy komputerów, usługi
ponownego napełniania pojemników z tuszem, usługi
w zakresie instalowania i konserwacji komputerów, usługi
w zakresie napełniania kartridżów na tusz, wynajem urządzeń do zszywania (do łączenia zszywkami), wyposażanie
wnętrz biur, wyposażanie wnętrz pomieszczeń firmowych,
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn drukarskich, 40 dostarczanie informacji dotyczących obróbki materiałów, druk sitowy, druk typograficzny,
druk wywabowy, drukowanie, drukowanie 3d, drukowanie
cyfrowe, drukowanie cyfrowo przechowywanych obrazów
i zdjęć, drukowanie dokumentów z nośników cyfrowych,
drukowanie fotograficzne, drukowanie fotografii z nośników
cyfrowych, drukowanie książek, drukowanie litograficzne,
drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz logo na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych,
drukowanie obrazów na przedmiotach, drukowanie offsetowe, drukowanie ozdobnych wzorów na opakowaniach prezentów, drukowanie portretów, drukowanie przezroczy fotograficznych, drukowanie reklam, drukowanie szablonów,
drukowanie wklęsłe, drukowanie wzorów, drukowanie wzorów dla osób trzecich, drukowanie zdjęć, drukowanie znaczków, introligatorstwo, kolacjonowanie maszynopisów [oprawy introligatorskiej, kolacjonowanie materiałów kopiowanych [oprawy introligatorskie], kolacjonowanie materiałów
drukowanych [oprawy introligatorskie], kopiowanie zdjęć,
laminowanie papieru, niszczenie dokumentów, obróbka fotograficzna, obróbka i przetwarzanie papieru, oprawa dokumentów, przetwarzanie przeźroczy i druków, recykling papieru, udzielanie informacji dotyczących usług drukarskich,
udzielanie informacji związanych z wynajmem maszyn introligatorskich, udzielanie informacji związanych z usługami
introligatorskimi, udzielanie informacji związanych z usługami drukowania fotograficznego, udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem maszyn i urządzeń drukarskich,
udzielanie informacji związanych z usługami obróbki papieru, usługi cyfrowego drukowania książek i innych dokumentów na zamówienie, usługi drukowania, usługi druku na tkaninach, usługi druku offsetowego, usługi niszczenia dokumentów, usługi powielania 3D, usługi składania druku, usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych, usługi
wykańczania druków [składanie], usługi wykańczania druków, usługi wykańczania druków [cięcie], usługi wykańczania druków [introligatorstwo], wynajem drukarek 3d, wynajem maszyn i urządzeń drukarskich, wynajem maszyn i urządzeń do wykańczania zdjęć, wynajem maszyn i urządzeń
do obróbki papieru, wynajem maszyn i urządzeń do drukowania zdjęć, wynajem maszyn introligatorskich, wypożyczanie sprzętu introligatorskiego, wypożyczanie urządzeń
do wydruku odbitek fotograficznych, 42 chmura obliczeniowa, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, dzierżawa urządzeń komputero-
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503337
(220) 2019 08 09
TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) torf tołpa.

wych, instalowanie i dostosowanie na zamówienie aplikacji
oprogramowania komputerowego, rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem [pomoc techniczna], udzielanie
porad technicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, usługi konsultacyjne związane
z oprogramowaniem komputerowym, usługi pomocy technicznej związane z oprogramowaniem komputerowym
i aplikacjami, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, wynajem urządzeń peryferyjnych do komputerów, wypożyczanie sprzętu i urządzeń
komputerowych.

(210)
(731)

503331
(220) 2019 08 09
WOJTASIŃSKA-CHEBEL PATRYCJA PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA LEK. STOM. PATRYCJA
WOJTASIŃSKA-CHEBEL, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) specjalistaortodonta.com

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

(210)
(731)

(531) 02.09.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi dentystyczne, usługi
ortodontyczne.
503334
(220) 2019 08 09
TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) borowina tołpa.
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
503336
(220) 2019 08 09
CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice
(540) (znak słowny)
(540) esize.me-rewolucja na miarę twojej stopy
(510), (511) 25 obuwie, odzież, nakrycia głowy, podeszwy
butów, wkładki do obuwia, wkładki pod piętę, 35 prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem,
odzieżą, nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z obuwiem, odzieżą, nakryciami głowy, usługi
w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów
odzieżowych, obuwia, nakryć głowy, wsparcie w dziedzinie
komercjalizacji produktów, gromadzenie informacji handlowej, administrowanie programami lojalności konsumenta,
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
pokazy towarów, projektowanie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej.

(210)
(731)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki
do pielęgnacji, twarzy, ciała, włosów i zębów.
503340
(220) 2019 08 09
GRZECH GRZEGORZ, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
beauties by G

(531) 02.09.12, 02.09.01, 27.05.01, 02.03.23, 29.01.12
(510), (511) 10 włosy ludzkie jako protezy, włosy naturalne
jako protezy, włosy sztuczne jako protezy, włosy syntetyczne
jako protezy, peruki, treski, peruki jako protezy, tupety jako protezy, rzęsy naturalne jako protezy, rzęsy syntetyczne jako protezy, 26 opaski do włosów, wstążki do włosów, wałki do włosów, folie koloryzacji włosów, frotki do włosów, gumki do włosów, klamry do włosów, kokardy do włosów, koraliki ozdobne
do włosów, kosmyki do włosów, ludzkie włosy, ozdoby do włosów, papiloty, przepaski do włosów, spinki do włosów, klamerki do włosów, sploty włosów, sprężynki do włosów, treski naturalne, treski sztuczne, szpilki do włosów, taśma do mocowania peruk, kleje do mocowania peruk, taśma do mocowania
tupecika do głowy, tupety, peruczki, keratyny do przerabiania
włosów na pasemka, keratyna miodowa, keratyna czarna, keratyna bursztynowa keratyna brązowa, keratyna biała, włókna
do użytku jako zamienniki włosów, wsuwki do włosów, arkusze folii aluminiowej do robienia pasemek na włosach, włosy
ludzkie, włosy naturalne, włosy sztuczne, włosy syntetyczne,
włosy do przedłużania, warkocze z włosów, treski z włosów,
ozdoby do włosów, siatki na włosy, pasemka włosów, pasemka
na mikroringi, pasemka na keratynę, pasemka na ultradźwięki, włosy na taśmie materiałowej, włosy na taśmie silikonowej,
włosy pod metodę tape-on, włosy na spinkach, włosy pode
metodę clip-in, włosy na żyłce, włosy do przedłużania, włosy
do zagęszczania, grzywki, kitki z włosów na spinkach, peruki
z włosów naturalnych, peruki z włosów sztucznych, dopinki
z włosów do fryzur, chusty do włosów, czepki do farbowania
włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów, 35 zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sieci sklepów i na stronie
internetowej zarówno w hurcie jak i detalu w tym usługi prowadzenia hurtowni, sklepów detalicznych stacjonarnych i internetowych oraz sprzedaży bezpośredniej i wysyłkowej artykułów takich jak włosy ludzkie jako protezy, włosy naturalne
jako protezy, włosy sztuczne jako protezy, włosy syntetyczne
jako protezy, włosy ludzkie, włosy naturalne, włosy sztuczne,
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włosy syntetyczne, włosy do przedłużania, warkocze z włosów, treski z włosów, ozdoby do włosów, siatki na włosy, pasemka na mikroringi, keratyna, włosy na taśmie, tapeon, włosy
na clip, grzywki, peruki i wyroby perukarskie, kitki z włosów,
akcesoriów do przedłużania włosów oraz wyrobów perukarskich, szczotki do włosów, grzebienie do włosów, rzęsy naturalne, rzęsy sztuczne.
503343
(220) 2019 08 09
SZPAKOWSKI MARIAN JERZY ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWY DROGBET, Wołomin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pyzy, flaki gorące!
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 29 flaki, jaja ptasie i produkty z jaj, nabiał i substytuty nabiału, bita śmietana, przetworzone owoce, warzywa
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), bulion,
zupy i wywary, ekstrakty mięsne, desery jogurtowe, dipy, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, gulasze,
knedle ziemniaczane, krokiety, marmolada, mięsne nadzienia
do ciast, mleko zsiadłe, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec),
placki smażone, przekąski ziemniaczane, potrawy z ryb, sałatki (śledzie), 30 dania gotowe i wytrawne przekąski, kopytka,
kluski śląskie, kluski francuskie, pyzy, zacierki, naleśniki, wyroby
cukiernicze, ciasta, ciastka, desery, kawa, herbata, napoje czekoladowe, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kawy, musy, produkty z mąki mielonej,
knedle, paszteciki, pierogi, pizze, placki, przekąski składające
się z produktów zbożowych, przekąski słone na bazie mąki,
sosy do mięs, sosy warzywne, sosy do sałatek, gotowe sosy,
wyroby z mąki, wypieki, mięso w cieście, makaron, 43 bary,
bary przekąskowe, bary szybkiej obsługi, catering, catering
w kafeteriach szybkiej obsługi, doradztwo kulinarne, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, dostarczanie
żywności osobom potrzebującym, dostarczanie żywności
i napojów za pośrednictwem furgonetek, informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie, kawiarnie, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie
oraz ich dostawa, restauracje, restauracje (posiłki), restauracje
samoobsługowe, restauracje oferujące dania na wynos, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, stołówki, przygotowywanie i sprzedaż żywności na wynos, udostępnianie pomieszczeń na spotkania.
(210)
(731)
(540)
(540)

503345
(220) 2019 08 09
ŁÓDZKIE CENTRUM WYDARZEŃ, Łódź
(znak słowno-graficzny)
ŁÓDŹ STAND UP FESTIWAL WIELKI ROAST ŁODZI
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wane publikacje, torebki do pakowania (koperty, woreczki)
z papieru lub tworzyw sztucznych, publikacje drukowane,
prospekty, albumy, bilety, mapy, książki, komiksy, katalogi,
karty, fotografie, czasopisma, kartki z życzeniami, 35 agencje
reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek,
druków, prospektów, broszur), działalność artystyczna (usługi
impresariów), marketing, materiały reklamowe, ogłoszenia reklamowe, projektowanie materiałów reklamowych, public relations, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem przestrzeni reklamowej, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, reklama telewizyjna, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajem
bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
38 agencje informacyjne, agencje prasowe, komunikacja radiowa, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, transmisja poprzez telewizję kablową, transmisja programów radiowych, transmisja
programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja
plików cyfrowych, 41 edukacja, fotoreportaże. Informacja
o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja
o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
I obsługa kongresów, organizowanie konkursów [edukacyjna
lub rozrywka], publikowanie książek, organizowanie i prowadzenia warsztatów, szkoleń, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie spektakli
[impresariat], organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
produkcja przedstawień teatralnych, publikacje elektroniczne
on-line książek i periodyków, radiowe programy rozrywkowe,
realizacja spektakli, rozrywka, informacja o rozrywce, rozrywka
[widowiska], wystawianie spektakli, telewizyjne programy rozrywkowe.
503347
(220) 2019 08 09
HORECA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) IN PLACES CITY GUIDE
(510), (511) 9 programy komputerowe (software ładowalny),
programy komputerowe nagrane, 38 usługi w zakresie komunikacji mobilnej, 39 usługi turystyczne w zakresie zwiedzania.
(210)
(731)

503350
(220) 2019 08 09
TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) borowina tołpa

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.04, 01.15.09, 26.01.05
(510), (511) 16 papier, materiały drukowane, materiały piśmienne, ulotki, kalendarze, pudełka kartonowe lub papierowe, wydruki graficzne, zakładki do książek, broszury, druko-

(531) 01.15.15, 05.03.13, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
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503353
(220) 2019 08 09
HORECA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 24.17.02, 26.13.01, 26.11.02, 29.01.15
(510), (511) 9 programy komputerowe (software ładowalny), programy komputerowe nagrane, 38 usługi w zakresie
komunikacji mobilnej, 39 usługi turystyczne w zakresie
zwiedzania.
503354
(220) 2019 08 09
KOCHAŃSKI PIOTR KOCHANSKY MEDIA,
Góra Kalwaria
(540) (znak słowny)
(540) 7FILMSTUDIO
(510), (511) 35 przygotowywanie reklam, reklamy online,
usługi reklamy graficznej, doradztwo dotyczące reklamy,
udostępnianie powierzchni reklamowej, promocja sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami
diety, produkcja wizualnych materiałów reklamowych,
przygotowywanie pokazów dźwiękowych i/lub wizualnych na rzecz firm, 40 drukowanie fotograficzne, obróbka
fotograficzna, obróbka zdjęć fotograficznych, drukowanie
reklam, 41 usługi fotografów, montaż filmów fotograficznych, montaż filmów, produkowanie filmów, prezentacja
filmów, przedstawianie filmów, szkolenia w zakresie sztuk
wizualnych, udostępnianie obiektów i sprzętu do studia nagrań, 42 usługi projektowania grafiki komputerowej, usługi
w zakresie grafiki komputerowej, projektowanie graficzne,
projektowanie graficzne ilustracji, usługi projektów graficznych, usługi projektów graficznych, wspomagane komputerowo projektowanie grafiki wideo, projektowanie grafiki
i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm.
(210)
(731)

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

503369
(220) 2019 08 09
TABOR JACEK RYSZARD, Tarnowskie Góry
(znak słowno-graficzny)
Pd PIPELINE DESIGNER
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(531) 27.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 kalkulatory, monitory [programy komputerowe], platformy oprogramowania komputerowego, nagrane
lub do pobrania, programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony,
telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, urządzenia
do przetwarzania danych, znaki cyfrowe, 35 aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy
kosztów, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, komputerowe bazy danych
(pozyskiwanie danych do -), komputerowe zarządzanie plikami, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi
w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw], wyceny handlowe, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie
w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących
jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 37 informacja o naprawach, usługi doradztwa budowlanego, 40 drukowanie, drukowanie szablonów, drukowanie
zdjęć, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
analizy systemów komputerowych, chmura obliczeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, instalacja
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, monitoring
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego,
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu
wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń
bezpieczeństwa danych, opracowywanie oprogramowania
w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS],
powielanie programów komputerowych, programowanie
komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie platform
komputerowych, tworzenie zapasowych kopii danych poza
lokalizacją użytkownika, usługi architektoniczne, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie
technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi inżynieryjne, usługi kartograficzne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii
informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie
informatyki, usługi szyfrowania danych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

120

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

503373
(220) 2019 08 09
MENOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mieleszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MENOS PRODUCENT OPAKOWAŃ Z TEKTURY

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 29.01.12, 27.05.01, 27.01.02
(510), (511) 16 opakowania kartonowe, karton opakowaniowy, opakowania książek, opakowania na żywność, opakowania na prezenty, materiały do opakowywania, pudła
opakowaniowe kartonowe, wyściełający papier do opakowań, opakowania z tworzyw sztucznych, szczelne opakowania z tektury, opakowanie na prezenty świąteczne, kartki
do opakowań na prezenty, nieprzepuszczające powietrza
opakowania z papieru, przemysłowe pojemniki opakowaniowe z papieru, drukowane materiały opakowaniowe z papieru, materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, materiały
opakowaniowe wykonane z tektury, pojemniki opakowaniowe z regenerowanej celulozy, opakowania na prezenty
z tworzyw sztucznych, folia przylepna z tworzyw sztucznych
do opakowań, materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznych do kanapek, materiały opakowaniowe wykonane z papieru z recyklingu, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, materiały opakowaniowe wykonane
z opartych na minerałach substytutach papieru, materiały
amortyzujące lub wyściełające wykonane z papieru używane jako opakowania, przekładki do dokumentów, przekładki do zeszytów, tace kartonowe do pakowania żywności,
papierowe podkładki na tacki dentystyczne, karton, rolki
kartonowe, pudła kartonowe, pudełka kartonowe, kartony
do pakowania, składane pudełka kartonowe, przemysłowy
papier i karton, wystawowe kartonowe pudełka, kartony
do dostarczania towarów, pojemniki kartonowe do pakowania, kartonowe kontenery do pakowania, podstawki pod
szklanki z kartonu, wypełnienie z papieru lub kartonu, pudełka kartonowe do użytku domowego, kartonowe pudełka
do pakowania, w formie gotowej, kartonowe pudełka do pakowania, w formie składanej.
503375
(220) 2019 08 09
BALTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Baltrade
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, badania biznesowe, dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, reklama, usługi marketingowe, usługi handlu w zakresie elektroniki, w szczególności baterii, akumulatorów i ładowarek elektrycznych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.

Nr ZT39/2019

503376
(220) 2019 08 09
BALTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hurt.com.pl

(210)
(731)

(531) 26.15.11, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, badania biznesowe, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo
biznesowe], pokazy towarów, reklama, usługi marketingowe,
usługi handlu w zakresie elektroniki, w szczególności baterii,
akumulatorów i ładowarek elektrycznych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług.
503382
(220) 2019 08 11
KUCHARSKI PAWEŁ AGENCJA KREATYWNA MUSIC
RELATIONS, Złotów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUCHARSKI MUSIC

(210)
(731)

(531) 22.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie imprez muzycznych, organizowanie imprez tanecznych, organizowanie rozrywki podczas uroczystości weselnych, planowanie specjalnych imprez, informacja o imprezach rozrywkowych, prowadzenie
imprez kulturalnych, organizowanie imprez rekreacyjnych,
organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, obsługa gości na imprezach rozrywkowych, didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi
technika oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, zamawianie artystów estradowych na imprezy, usługi w zakresie
inżynierii dźwięku do obsługi imprez, usługi prowadzących
uroczystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, usługi
w zakresie dystrybucji i rezerwacji biletów na imprezy, usługi
w zakresie firmowych imprez dla klientów lub pracowników,
organizowanie gal, planowanie przyjęć, organizacja przyjęć, usługi imprez muzycznych na żywo, usługi miksowania
muzyki, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków,
dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, rozrywka,
rozrywka z udziałem muzyki, organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego, udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych,
usługi rozrywkowe z udziałem grup muzycznych.
503383
(220) 2019 08 09
State Power Investment Corporation Limited,
Pekin, CN
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

Nr ZT39/2019
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(531) 28.03.00
(510), (511) 1 dwutlenek cyrkonu, paliwo do reaktorów
atomowych, moderatory do reaktorów jądrowych, rozszczepialne pierwiastki chemiczne, pluton (pu), tor (th), uran
(u), tlenek uranu, rozszczepialne materiały do energetyki
jądrowej, środki do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb
i olejów, materiały filtracyjne [substancje mineralne], 4 paliwo gazowe, paliwa, energia elektryczna, energia atomowa,
7 maszyny do produkcji akumulatorów, osprzęt kotłów maszynowych, kondensatory pary [części maszyn], silniki parowe, kotły maszynowe [parowe], urządzenia do zasilania kotłów maszynowych, rury do kotłów [części maszyn], turbiny
parowe [inne niż do pojazdów lądowych], kotły parowe
do wytwarzania prądu inne niż przeznaczone do pojazdów
lądowych, urządzenia zapłonowe do silników spalinowych
wewnętrznego spalania, generatory energii elektrycznej
napędzane energią wiatru, instalacje hydroelektryczne wytwarzające energię elektryczną [hydroelektrownie], alternatory [generatory prądu przemiennego], prądnice prądu
stałego, generatory elektryczności, maszyny do usuwania
odpadków, 9 urządzenia do przetwarzania danych, procesory centralne, oprogramowanie komputerowe do sterowania elektrownią atomową, urządzenia do sterowania
elektrownią atomową, tablice rozdzielcze [elektryczność],
skrzynki rozgałęźne [elektryczność], pulpity rozdzielcze
[elektryczność], wysokonapięciowe urządzenia przeciwwybuchowe stosowane w dystrybucji energii elektrycznej, aparatura elektryczna do komutacji, odzież chroniąca
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, osłony
ochronne na twarz dla robotników, urządzenia do ochrony
osobistej przed wypadkami, 11 wymienniki ciepła inne niż
części maszyn, parowniki, urządzenia do wytwarzania pary,
kotły parowe inne niż części maszyn, instalacje do obróbki
moderatorów jądrowych i paliwowych, instalacje do polimeryzacji, reaktory atomowe, reaktory jądrowe, 35 reklama,
pokazy towarów, zarządzanie działalnością gospodarczą
w zakresie projektów budowlanych, organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi marketingowe, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, 36 finansowanie projektów, organizowanie finansowania projektów budowlanych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej,
inwestycje kapitałowe, zarządzanie finansami, sponsorowanie finansowe, 39 transport i przechowywanie odpadów,
fracht, dystrybucja energii elektrycznej, dystrybucja energii,
40 recykling odpadów i śmieci, obróbka [przetwarzanie]
odpadów, niszczenie odpadów i śmieci, usługi uzdatniania
i oczyszczania wody, wytwarzanie energii, przetwarzanie
paliw, usługi obróbki paliwa, rafinacja paliw, regeneracja
paliwa jądrowego, 41 usługi w zakresie oświaty [nauczanie], organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kolokwiów, 42 badania technologiczne, opracowywanie
projektów technicznych, usługi inżynieryjne, prace badawczo - rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
testowanie materiałów, opracowywanie projektów budowlanych, programowanie komputerów, projektowanie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego.
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503387
(220) 2019 08 12
TELETORIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) testme.store
(510), (511) 35 wypożyczanie stoisk handlowych, usługi pośrednictwa w handlu, wynajem dystrybutorów automatycznych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, usługa dystrybucji telefonów, smartfonów i akcesoriów GSM, usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób
trzecich, wynajmowanie przestrzeni reklamowej na stoiskach
handlowych, usługi doradztwa w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej handlowej i usługowej,
usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej handlowej i usługowej, sprzedaż hurtowa
i detaliczna sprzętu elektronicznego, komputerowego i telekomunikacyjnego oraz pojazdów elektrycznych i dronów,
sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu
sprzętu elektronicznego, komputerowego i telekomunikacyjnego oraz pojazdów elektrycznych i dronów, wynajem sprzętu elektronicznego komputerowego i telekomunikacyjnego
oraz pojazdów elektrycznych i dronów, ekspertyzy w działalności gospodarczej, usługi informacji handlowej dotyczącej
sprzętu elektronicznego, komputerowego i telekomunikacyjnego promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowych, publikowanie i rozpowszechnianie tekstów
reklamowych, 37 usługi w zakresie naprawy, konserwacji, instalacji i konfiguracji sprzętu elektronicznego, sprzętu komputerowego, sprzętu telekomunikacyjnego oraz pojazdów elektrycznych i dronów.
(210)
(731)

503390
(220) 2019 08 12
ANGELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYPER FIGHTS
(210)
(731)

(531) 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 inne napoje bezalkoholowe, 41 działalność
sportowa i kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia w napoje.
503393
(220) 2019 08 12
CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice
(540) (znak słowny)
(540) esize.me-rozmiar rozmiarowi nierówny
(510), (511) 25 obuwie, odzież, nakrycia głowy, podeszwy
butów, wkładki do obuwia, wkładki pod piętę, 35 prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, odzieżą, nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, odzieżą, nakryciami głowy, usługi w zakresie
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych,
obuwia, nakryć głowy, wsparcie w dziedzinie komercjalizacji
produktów, gromadzenie informacji handlowej, administrowanie programami lojalności konsumenta, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, reklama, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowe.
(210)
(731)
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503394
(220) 2019 08 12
CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice
(540) (znak słowny)
(540) esize.me
(510), (511) 25 obuwie, odzież, nakrycia głowy, podeszwy
butów, wkładki do obuwia, wkładki pod piętę, 35 prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem,
odzieżą, nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z obuwiem, odzieżą, nakryciami głowy, usługi
w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów
odzieżowych, obuwia, nakryć głowy, wsparcie w dziedzinie
komercjalizacji produktów, gromadzenie informacji handlowej, administrowanie programami lojalności konsumenta,
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
pokazy towarów, projektowanie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej.
(210)
(731)

503395
(220) 2019 08 12
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elefun
(210)
(731)

(531) 03.02.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 papier i karton, wyroby z papieru i z kartonu,
mianowicie opakowania, teczki, etykiety, bloki rysunkowe,
broszury, papier listowy, koperty, oprawy, blankiety, kalendarze, katalogi, czasopisma, rysunki, druki, materiały introligatorskie, fotografie, papierowe materiały biurowe, kleje
do celów domowych, kleje do użytku biurowego, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle, maszyny do pisania
i sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki
drukarskie, matryce, książki, książeczki dla dzieci, podręczniki, ilustrowane albumy, atlasy, publikacje drukowane,
materiały drukowane, 24 śpiwory, pościel, bielizna pościelowa i koce, artykuły tekstylne do użytku w gospodarstwie
domowym, kocyki dziecięce, koce dla niemowląt, bielizna
pościelowa dla niemowląt, ręczniki [tekstylne] dla niemowląt, poszewki na poduszki, prześcieradła, obrusy tekstylne,
25 odzież dziecięca, odzież przeciwdeszczowa, wyprawki
dziecięce, odzież wierzchnia dla niemowląt, odzież wierzchnia dla dzieci, buty dziecięce, śpioszki, pajacyki [odzież],
powijaki dla niemowląt, śliniaki dla niemowląt, skarpetki
dla niemowląt i małych dzieci, 28 gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, zabawki drewniane, drewniane klocki do budowania, klocki do łączenia [zabawki], lalki, akcesoria dla lalek,
meble zabawkowe, meble do domków dla lalek, akcesoria
nadmuchiwane do basenów, domki zabawkowe dla dzieci,
domki dla lalek, zabawki edukacyjne, gry planszowe, puzzle
[zabawki], pojazdy jeżdżące dla dzieci, grzechotki, gry elektroniczne, zabawki elektroniczne, piłki do zabawy, huśtawki
[zabawki], konie na biegunach [zabawki], kolejki do zabawy, rowery jeżdżące dla dzieci [zabawki], artykuły i sprzęt
sportowy, artykuły gimnastyczne, ozdoby choinkowe.

Nr ZT39/2019

503404
(220) 2019 08 12
BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) miss me
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki osobiste i gospodarcze.
503405
(220) 2019 08 12
ZENTIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żelków Kolonia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Xtract
(210)
(731)

(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 ekstrakty z herbaty dla przemysłu spożywczego, witaminy do użytku w produkcji suplementów żywnościowych, 5 preparaty witaminowe, 30 aromaty (preparaty)
do żywności, 32 piwo, wody mineralne i gazowane, inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe
wyciągi z owoców..
(210)
(731)
(540)
(540)

503410
(220) 2019 08 12
DARMAS ANNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Serpiente

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów
(szkolenia), warsztaty (organizowanie i prowadzenie).
(210) 503411
(220) 2019 08 12
(731) GÓRSKI DANIEL, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DRIVEUS
(510), (511) 9 oprogramowanie pośredniczące, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie
komputerowe, aplikacje do pobrania, mobilne aplikacje,
pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania
danymi, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, oprogramowanie do aranżowania transakcji
on-line, 38 dostęp do treści, stron internetowych i portali,
usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem
platform i portali w Internecie i innych mediach, zapewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich,
transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć,
gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio
i informacji za pośrednictwem Internetu, budowa portali
i innych rozwiązań społecznościowych w Internecie, elek-
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troniczna transmisja wiadomości, 39 usługi pośrednictwa
transportowego, usługi transportowe, informacje o ruchu
drogowym, organizacja transportu osobowego na rzecz
osób trzecich poprzez aplikację on-line, organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem
aplikacji, 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie i opracowywanie oprogramowania do przetwarzania
danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
do komunikacji natychmiastowej, programowanie oprogramowania do platform internetowych, programowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych.
503420
(220) 2019 08 12
TURMIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie - Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) DSPRINT
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukami, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez
dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, 40 drukowanie, druk sitowy, druk typograficzny, druk wywabowy, drukowanie fotograficzne, drukowanie zdjęć, drukowanie fotograwiury, drukowanie szablonów, drukowanie
wzorów, usługi drukowania, drukowanie reklam, drukowanie
offsetowe, drukowanie książek, drukowanie portretów, drukowanie litograficzne, drukowanie znaczków, drukowanie
cyfrowe, drukowanie wklęsłe, drukowanie 3D, usługi składania druku, usługi druku offsetowego, usługi wykańczania
druków, wytrawianie fotograficzne druków, wynajem drukarek 3D, drukowanie na wełnie, drukowanie przezroczy
fotograficznych, odtlenianie obwodów drukowanych, usługi
druku na tkaninach, usługi wykańczania druków [składanie],
przetwarzanie przeźroczy i druków, usługi wykańczania druków [cięcie], usługi wykańczania druków [introligatorstwo],
drukowanie wzorów na dywanach, drukowanie obrazów
na przedmiotach, drukowanie wzorów dla osób trzecich,
drukowanie, wywoływanie zdjęć i filmów, drukowanie dokumentów z nośników cyfrowych, drukowanie fotografii z nośników cyfrowych, wynajem maszyn i urządzeń drukarskich,
kolacjonowanie materiałów drukowanych [oprawy introligatorskie], udzielanie informacji dotyczących usług drukarskich,
usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych, drukowanie ozdobnych wzorów na opakowaniach prezentów,
drukowanie cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć,
wynajem maszyn i urządzeń do drukowania zdjęć, udzielanie informacji związanych z usługami drukowania fotograficznego, usługi cyfrowego drukowania książek i innych dokumentów na zamówienie, udzielanie informacji związanych
z wypożyczaniem maszyn i urządzeń drukarskich, drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz logo na towarach osób
trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, 42 projektowanie druków, projektowanie materiałów drukowanych,
programowanie komputerów do drukowania kodów kreskowych, projektowanie oprogramowania do użytku z maszynami drukarskimi, usługi doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego stosowanego do drukowania, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania
komputerowego, dostępnego on-line, do wykorzystania
w działalności wydawniczej i drukarskiej.
(210)
(731)

503423
(220) 2019 08 12
SNARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kwidzyn
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) Strażnica
(510), (511) 16 publikacje drukowane, biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma [periodyki], drukowane rozkłady,
katalogi, komiksy, książki, periodyki [czasopisma], publikacje
drukowane o tematyce religijnej.
503447
(220) 2019 08 13
SIGMA INSTALACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Sigma Instalacje
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje do ogrzewania, wytwarzania pary, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, klimatyzatory ścienne,
kanałowe, kasetonowe, kominkowe, dachowe, przypodłogowo-sufitowe, przestawne i inne, oczyszczacze powietrza
i gazu, osuszacze, wentylatory ścienne, kominkowe, wyciągowe i inne, centrale wentylacyjne, urządzenia filtrowentylacyjne, urządzenia filtrowentylacyjne gazowe, odciągi stanowiskowe, urządzenia do filtracji pyłów spawalniczych, urządzenia do filtracji pyłów suchych, urządzenia do filtracji pyłów lepkich i gazów, urządzenia filtracyjne wysokiego podciśnienia, nagrzewnice olejowe z odprowadzaniem spalin,
nagrzewnice olejowe bez odprowadzania spalin, nagrzewnice elektryczne, nagrzewnice gazowe, olejowe promienniki podczerwieni, nagrzewnice z palnikiem wewnętrznym,
nagrzewnice wodne, kurtyny powietrza, kurtyny powietrza
z nagrzewnicą, kurtyny powietrza bez nagrzewnicy, separatory mgły olejowej, grzejniki i kaloryfery, grzejniki elektryczne, zaślepki do grzejników, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, konwektory, systemy i instalacje solarne,
wymienniki ciepła niebędące częściami maszyn, zasobniki
ciepła, czyste komory, dmuchawy, urządzenia nawadniające, elementy grzejne, filtry do klimatyzacji, filtry (elementy
instalacji domowych lub przemysłowych), aparaty do uzdatniania powietrza, kanały kominowe, kanały kominowy do kotłów grzewczych, urządzenia i instalacje do kąpieli, wyciągi
kominowe, kanały dymowe do kominów, kotły grzewcze,
rury do kotłów grzewczych, urządzenia zasilające do kotłów
grzewczych, kolektory słoneczne, urządzenia do ogrzewania
na paliwa stałe, płynne lub gazowe, urządzenia elektryczne
do ogrzewania, odpowietrzniki nieautomatyczne do instalacji ogrzewania parowego, instalacje do ogrzewania wodnego, paleniska i osprzęt do palenisk, parowniki, piece słoneczne, sterylizatory powietrza, suszarki powietrza, zawory regulujące poziom w zbiornikach, 37 montaż urządzeń i instalacji
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych i sanitarnych,
konserwacja i naprawy urządzeń i instalacji wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, grzewczych i sanitarnych, usługi budowlane, usługi instalacyjne, usługi wykańczania wnętrz, nadzór
budowlany, 42 projektowanie urządzeń i instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych i sanitarnych, projekty i ekspertyzy techniczne, prace badawczo-rozwojowe
na rzecz osób trzecich.
(210)
(731)

(210) 503448
(220) 2019 08 13
(731) ManpowerGroup Inc, Milwaukee, US
(540) (znak słowny)
(540) POWERSUITE
(510), (511) 35 zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi agencji pośrednictwa pracy, usługi biura pośrednictwa pracy tymczasowej i stałej, usługi związane z zatrudnieniem, mianowicie
usługi znalezienia miejsca pracy, rozwoju kariery zawodowej,
rekrutacji personelu oraz dostarczanie ogólnej informacji
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o zatrudnieniu dla osób trzecich, usługi zarządzania personelem, usługi zarządzania zasobami ludzkimi, dostarczanie i zarządzanie programami pracowników kontraktowych, usługi
w zakresie zarządzania i doradztwa związanego z personelem, dostarczanie narzędzi do sprawdzania oraz oceny pracowników za pośrednictwem strony internetowej w globalnej
sieci informacyjnej zawierającej technologię umożliwiającą
rekrutującym oraz managerom ds. zatrudnienia zarządzanie
całym procesem przyciągania i selekcji kandydatów, w tym
administrowanie wywiadami środowiskowymi, ocenami i testami umiejętności oraz zbieraniem danych, co ułatwia ciągłe
ulepszanie tego procesu, usługi doradztwa w zakresie zatrudnienia, usługi doradztwa w zakresie kierowania karierą zawodową, usługi dotyczące zwolnień monitorowanych, usługi
doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej, usługi księgowości i audytu wewnętrznego w działalności gospodarczej dla osób trzecich, usługi badania rynku,
usługi informacji i porad dotyczące działalności gospodarczej,
usługi doradztwa dotyczące organizowania działalności gospodarczej, usługi przygotowywania zeznań podatkowych
i doradztwa podatkowego, 41 usługi edukacyjne, mianowicie
zapewnianie dostępu on-line do kursów umiejętności zawodowych i biznesowych, szkolenia w zakresie umiejętności
zawodowych i biznesowych oraz technologii biurowych,
szkolenia w dziedzinie poszukiwania pracy, rozwoju kariery zawodowej, samopromocji, umiejętności prowadzenia rozmów
kwalifikacyjnych oraz warsztatów badawczych, szkolenia personelu, zapewnianie kursów online w dziedzinie informatyki,
użytkowania oprogramowania, umiejętności zawodowych
i biznesowych, poradnictwo zawodowe, edukacja i szkolenia
stanowiące usługi w zakresie zarządzania i zmian w karierze,
42 usługi w zakresie doradztwa, projektowania i rozwijania
w dziedzinie sieci komputerowych, sprzętu komputerowego
i oprogramowania komputerowego, zapewnianie tymczasowego użytkowania on-line programów komputerowych
nie do pobrania służących do uzyskiwania dostępu, wprowadzania, magazynowania, przetwarzania i wyszukiwania informacji związanych z zatrudnieniem i karierą zawodową, ocena
umiejętności zawodowych, śledzenie i analizowanie wymagań dotyczących zatrudnienia personelu i alokacji pracowników w odniesieniu do pracowników tymczasowych i stałych.

Nr ZT39/2019

503609
(220) 2019 06 24
MORAPEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VELUSE

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 9 wyroby skórzane, skórzane etui na telefony
komórkowe, tablety, laptopy, skórzane pokrowce na smartfony, 10 wkładki ortopedyczne do obuwia, 14 skórzane paski
do zegarków, 18 wyroby skórzane, skórzane aktówki na dokumenty, skórzane etui na karty kredytowe, 42 badania techniczne, 44 masaż, akupunktura.
503611
(220) 2019 06 24
MORAPEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 9 wyroby skórzane, skórzane etui na telefony
komórkowe, tablety, laptopy, skórzane pokrowce na smartfony, 10 wkładki ortopedyczne do obuwia, 14 skórzane paski
do zegarków, 18 wyroby skórzane, skórzane aktówki na dokumenty, skórzane etui na karty kredytowe, 42 badania techniczne, 44 masaż, akupunktura.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

494657, 494660, 494661, 494662, 494664, 501157, 501520, 502923, 503257, 503383, 503405

2

494657, 494660, 494661, 494662, 494664, 503095

3

494657, 494660, 494661, 494662, 494664, 496838, 496916, 498397, 498419, 498421, 498739, 499502, 500327,
501056, 501057, 501058, 501067, 501157, 501537, 501825, 502207, 502367, 502479, 502540, 502723, 502735,
502878, 502923, 503088, 503151, 503157, 503159, 503160, 503209, 503242, 503244, 503248, 503250, 503251,
503253, 503256, 503323, 503334, 503337, 503350, 503404

4

494657, 494660, 494661, 494662, 494664, 501157, 503383

5

491358, 496916, 497436, 498735, 499400, 499943, 500327, 500904, 501056, 501057, 501058, 501067, 501460,
501549, 501796, 501807, 501808, 502479, 502540, 502732, 502735, 502852, 502858, 502878, 502923, 503151,
503157, 503159, 503160, 503206, 503207, 503299, 503405

6

494657, 494660, 494661, 494662, 494664, 501195, 501760, 501989, 502152

7

494549, 494553, 494657, 494660, 494661, 494662, 494664, 496359, 501725, 501731, 501749, 501760, 501811,
501989, 502785, 503383

8

502794

9

493821, 494657, 494660, 494661, 494662, 494664, 499473, 499474, 499504, 501009, 501159, 501160, 501195,
501418, 501448, 501571, 501592, 501618, 501859, 501866, 502042, 502166, 502167, 502425, 502431, 502448,
502506, 502507, 502630, 502634, 502635, 502637, 502638, 502645, 502648, 502650, 502707, 502863, 502879,
502902, 502997, 503081, 503215, 503270, 503315, 503325, 503329, 503347, 503353, 503369, 503383, 503411,
503609, 503611

10

498447, 498448, 500327, 501056, 501057, 501058, 501067, 501448, 502479, 503340, 503609, 503611

11

492751, 494657, 494660, 494661, 494662, 494664, 500545, 500551, 501989, 502896, 502912, 503253, 503383,
503447

12

494549, 494553, 494657, 494660, 494661, 494662, 494664, 499982, 501710, 501725, 501731, 502522

13

494657, 494660, 494661, 494662, 494664

14

493821, 499576, 501448, 501710, 502006, 502907, 503609, 503611

16

492751, 493794, 493821, 498472, 498576, 499474, 499505, 500870, 501195, 501592, 501666, 501710, 501728,
501859, 501866, 501994, 502006, 502431, 502448, 502630, 502634, 502635, 502637, 502648, 502650, 502724,
502863, 502879, 503095, 503208, 503253, 503287, 503345, 503373, 503395, 503423

17

501989, 503194

18

493821, 494657, 494660, 494661, 494662, 494664, 499982, 501195, 501448, 501710, 501719, 502006, 502431,
502448, 502522, 502879, 503191, 503609, 503611

19

494657, 494660, 494661, 494662, 494664, 498359, 501600, 501601, 501602, 501605, 501606, 501699, 502945,
503188, 503287, 503300

20

499982, 500545, 502522, 502769, 503205, 503253, 503287, 503316

21

501195, 502006, 502894, 503253

22

502006, 503088

24

492751, 501195, 501947, 502006, 502907, 503189, 503253, 503395

25

470286, 493821, 494657, 494660, 494661, 494662, 494664, 497685, 498576, 498942, 498958, 499482, 499495,
500094, 501195, 501318, 501592, 501710, 501719, 501947, 502006, 502166, 502167, 502431, 502448, 502662,
502879, 502903, 502907, 503191, 503208, 503230, 503245, 503247, 503253, 503298, 503336, 503393, 503394,
503395

26

494657, 494660, 494661, 494662, 494664, 501195, 502662, 503253, 503340

28

470286, 493821, 494657, 494660, 494661, 494662, 494664, 501195, 501592, 501706, 501728, 501820, 502425,
502431, 502448, 502522, 503176, 503243, 503253, 503395
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1

2

29

494657, 494660, 494661, 494662, 494664, 497374, 498111, 498495, 499400, 499496, 500146, 500204, 500854,
501247, 501471, 501807, 502014, 502030, 502874, 502882, 502884, 503291, 503343

30

494657, 494660, 494661, 494662, 494664, 497374, 499400, 500974, 501194, 501378, 501381, 501471, 501501,
501502, 501510, 501807, 501869, 502148, 502369, 502716, 502797, 502917, 502918, 502926, 502929, 503038,
503039, 503253, 503291, 503308, 503318, 503343, 503405

31

497374, 499400, 501807, 502014, 502030, 502877, 502923

32

490652, 490653, 494657, 494660, 494661, 494662, 494664, 499496, 501220, 501471, 501487, 501583, 501807,
502166, 502167, 502431, 502448, 502593, 502594, 502916, 503037, 503291, 503390, 503405

33

494657, 494660, 494661, 494662, 494664, 499503, 500836, 501487, 502036, 502510, 502633, 502658, 502659,
502661, 502680, 502965, 503037, 503099

34

496916, 499943, 501418, 502006

35

490652, 490653, 493821, 494657, 494660, 494661, 494662, 494664, 495637, 495892, 496359, 496916, 498294,
498359, 498942, 498958, 499474, 499943, 499982, 500099, 500557, 500868, 500870, 501009, 501056, 501057,
501067, 501195, 501229, 501297, 501418, 501487, 501592, 501600, 501601, 501602, 501605, 501606, 501633,
501666, 501699, 501708, 501709, 501710, 501714, 501715, 501719, 501828, 501983, 502006, 502152, 502166,
502167, 502253, 502257, 502258, 502279, 502428, 502429, 502431, 502436, 502448, 502450, 502506, 502507,
502555, 502630, 502634, 502635, 502637, 502648, 502650, 502719, 502776, 502782, 502792, 502793, 502863,
502870, 502874, 502882, 502884, 502902, 502903, 502904, 502907, 502908, 502916, 502923, 502982, 503083,
503088, 503092, 503177, 503179, 503188, 503206, 503207, 503208, 503228, 503232, 503245, 503247, 503253,
503270, 503281, 503293, 503295, 503300, 503310, 503316, 503329, 503336, 503340, 503345, 503354, 503369,
503375, 503376, 503383, 503387, 503393, 503394, 503420, 503448

36

494657, 494660, 494661, 494662, 494664, 498359, 499448, 499473, 500410, 500557, 501094, 501106, 501238,
501600, 501601, 501602, 501605, 501606, 501666, 502428, 502429, 502436, 502450, 502555, 502630, 502634,
502635, 502637, 502648, 502650, 502699, 502700, 502701, 502771, 503182, 503232, 503274, 503295, 503306,
503383

37

494549, 494553, 494657, 494660, 494661, 494662, 494664, 498294, 498359, 500410, 500557, 501600, 501601,
501602, 501605, 501606, 501710, 501760, 502699, 502700, 502701, 503083, 503182, 503188, 503310, 503329,
503369, 503387, 503447

38

493821, 501195, 501592, 501666, 501699, 502166, 502167, 502719, 502863, 503245, 503247, 503325, 503345,
503347, 503353, 503411

39

494549, 494553, 494657, 494660, 494661, 494662, 494664, 499400, 499448, 499474, 500275, 501056, 501057,
501067, 501297, 501878, 502015, 502059, 502555, 502870, 503246, 503259, 503269, 503301, 503325, 503347,
503353, 503383, 503411

40

499474, 500868, 501056, 501057, 501067, 502036, 503180, 503287, 503329, 503354, 503369, 503383, 503420

41

493821, 494657, 494660, 494661, 494662, 494664, 495637, 498359, 498472, 499352, 499359, 499504, 499505,
499747, 499864, 500183, 500185, 500355, 500895, 500909, 501009, 501056, 501057, 501067, 501094, 501195,
501537, 501592, 501633, 501666, 501710, 501728, 501859, 501866, 501894, 501994, 502006, 502018, 502059,
502166, 502167, 502175, 502176, 502177, 502212, 502213, 502253, 502257, 502258, 502279, 502429, 502431,
502448, 502630, 502634, 502635, 502637, 502648, 502650, 502780, 502967, 502982, 503083, 503097, 503176,
503177, 503228, 503232, 503243, 503295, 503306, 503345, 503354, 503382, 503383, 503390, 503410, 503448

42

493821, 494549, 494553, 494657, 494660, 494661, 494662, 494664, 496359, 498359, 499281, 499473, 499474,
500410, 500557, 500868, 500870, 501056, 501057, 501067, 501094, 501106, 501195, 501448, 501592, 501666,
501859, 501866, 502346, 502428, 502436, 502450, 502506, 502507, 502638, 502645, 502707, 502719, 502879,
502904, 502908, 502917, 502918, 502926, 502929, 502997, 503232, 503245, 503247, 503252, 503287, 503295,
503329, 503354, 503369, 503383, 503411, 503420, 503447, 503448, 503609, 503611

43

494549, 494553, 494657, 494660, 494661, 494662, 494664, 495892, 498765, 499448, 500183, 500185, 501378,
501381, 501501, 501743, 501917, 501983, 502018, 502077, 502428, 502436, 502450, 502642, 502646, 503097,
503281, 503343, 503390

44

494657, 494660, 494661, 494662, 494664, 496835, 500355, 500410, 500870, 500904, 501009, 501056, 501057,
501067, 501448, 501825, 501947, 502279, 502993, 503167, 503206, 503207, 503232, 503331, 503609, 503611

45

495637, 497265, 500410, 501094, 501106, 501195, 502638, 502645, 502863, 503232, 503245, 503247, 503295

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

#bardziejOK
1koszyk
4GROW
7 SADÓW
7FILMSTUDIO
A ATRIUM CENTRUM
A POLONIT
AA BABY w krainie łagodności
AA BIOAGE TECHNOLOGY
AA HAPPY FEET
AA HAPPY HANDS
AA SUPER FOOD
AA SUPER FRUITS
ABBLEYE
agemelan
AKADEMIA PRÓŻNOŚCI
AKCELERATOR AGROINNOWACJI
ALB AKADEMIA LECZENIA BÓLU
ALEMBIKOWA OLD WARSAW DISTILLERY
1865 OKOWITA ZBOŻOWA
WYPRODUKOWANA W MAŁYCH PARTIACH,
WEDŁUG XIX-WIECZNEJ WARSZAWSKIEJ
RECEPTURY All Natural
Alice
Alimp
Alp TOURIST
Amigos
Angelika Józefczyk
ANIMEDS
APARTAMENTY KSIĘCIA WITOLDA
AQUAMO
Aquarius
AQUA-SOL
ARASHI STORM OF COLORS,
EXPRESS YOUR STYLE
ASTOK
AUROAMOX
AXON SOLUTIONS
B BATYCKI
BAKALLAND BA!rdzo
BAKOMA JAK ZA DAWNYCH LAT
Baltrade
Bank zielonych zmian
BAR A BOO
BARTOS Nature, Health & Beauty

501009
502719
502967
500836
503354
502436
503194
502735
502878
503151
503157
503159
503160
499495
502207
501537
503232
498472

502680
503205
502785
503191
500204
503230
502923
501602
502870
503095
501157
502662
500868
502732
503329
502879
497374
500854
503375
502637
498765
502367

be Glamour
BE REAL
beauties by G
bez GMO
biały żagiel
BIELENDA ANX Silver Podo Care
Bielenda Minty Fresh Foot Care
Bielenda Professional
MICROBIOME Pro Care
BiFIX
BIOLYMER
biooniq
BNP Paribas Bank zielonych zmian
BNP Paribas Karta Otwarta na Dzisiaj
BNP Paribas Karta Otwarta na eŚwiat
BNP Paribas Karta Otwarta na Świat
BNP Paribas Konto Otwarte na Ciebie
borowina tołpa
borowina tołpa.
C C VICCIO
C En Casa Premium Real Estate
CAPITAL TOWERS
Carlo Rossi REFRESH
Carter
CEGMAR Ceglany RENESANS
CENTRAL TOWER
Centrum Stworzone dla Zdrowia
CHOJEŃSKI KLUB SPORTOWY ŁÓDŹ 1923
CINDY
CLEDO SYSTEMS
Combi Smak
CONSTRUKTOR www.construktor.com
D DINUDIS CENTRUM SZKOLENIOWE
DANONKI
DECOR HOME & DESIGN
DEJI
dekoptica
DETAILING HOUSE
DETAILING HOUSE
DH DETAILING HOUSE
DH
DKG
Dobry Smak
dot vape

499502
502903
503340
499400
502965
503256
502723
502993
501807
501520
502912
502630
502650
502634
502648
502635
503350
503334
501229
501238
500557
499503
501710
503300
502450
501056
502006
503189
501989
502926
501749
502780
503291
492751
503215
501160
501708
501709
501714
501715
501318
502929
496916
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BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

2

DRIVEUS
Drosed POLSKIE SMAKI Kurczak karmiony
paszą BEZ GMO POTWIERDZONE przez
ekspertów JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ
SYSTEMY JAKOŚCI ŻYWNOŚCI CENTRUM
JAKOŚCI AGROEKO Kurczak KUKURYDZIANY
UNIKALNY SMAK SŁONECZNY KOLOR
WYŚMIENITY NA ROSÓŁ
Drosed. PROSTE z natury
Drukoma
DSPRINT
DUCH PUSZCZY Czysta
Duch Puszczy
DUCH PUSZCZY
DYFUZATOR
Economy pack
ECOTECTO traditional vision
in new technology
EGZOTECH
EKOEN24
EKOEN24
ekoflota motoryzacja przyszłości
ekograx
EKO-TYNK BUDOWNICTWO
elefun
elocity
ERALAMPS
esize.me
esize.me-rewolucja na miarę twojej stopy
esize.me-rozmiar rozmiarowi nierówny
ETYKIETY RECEPTUROWE
E-WAELLER
EXON
Face Boom
FANCY
FASTERM BUDOWNICTWO
few. few is enough.
Fikamy BEZ MAMY! klub malucha
Fikamy bez MAMY!
Fikamy przedszkole
FILIP KONOPNY
Fitclog
FLACZKI REGIONALNE SMAKI POLSKIE
Flex Logistics
Flutussal
FLY PIG
FM Solutions
FOOT TRUCK
FOOT TRUCK
FORTUNA POLSKI SAD
FSO

503411

502014
502030
503180
503420
502658
502659
502661
501811
498739
498359
498447
494549
494553
501633
503206
498294
503395
502506
502896
503394
503336
503393
500870
499474
503270
503209
503208
503182
502769
502212
502176
502175
503088
498942
498111
501878
501460
499576
500410
502431
502448
501583
498576

Nr ZT39/2019
1

FUNDACJA ANDRZEJA ZAWADY
fundacja PRO CURO
Futu
GETNET
GOKIDS
GPM3
GRABISZYŃSKA 141
GRAND FERDYNAND DOWNTOWN
HOTEL RZESZÓW
GRAND FERDYNAND Premium service,
design & value DOWNTOWN
HOTEL RZESZÓW
GREEN BAG
Green Djinn
Gripactive Complex
GRUPAZASADA
Gryko caffe
GTU GRUPA TOWAROWO USŁUGOWA
HARD MOCNA CHEMIA BUDOWLANA
HAVE A NICE CLIMB
HELLENA
Hollylód LODY KRĘCONE
HOMO MOTORICUS
Hornigold - w drodze do domu
Hotel Pollera
hulajnoginadoby
hurt.com.pl
HYPER FIGHTS
iCEA
iCEA
Idylla
IN PLACES CITY GUIDE
IN PLACES CITY GUIDE
incat
INVERTO BY cersanit
Invisible College
isoflam
IT’S ME Victoria Vynn VV VICTORIA VYNN
pure ALCO REMOVER RUBBING ALCOHOL
ITRYD
J JNT GROUP
-J.J. Zmudziejewscy- LODY Koronowskie
-od 1989JOKE SHOW
Jovi I KEFIR OWOCE LEŚNE
KaajCare
KEEP THE LABEL PRE-OWNED DESIGNER
GOODS
KEEP THE LABEL PRE-OWNED DESIGNER
GOODS
KEEP THE LABEL

2

503306
495637
501666
499473
498958
503092
501606
500183

500185
501828
499943
500327
494657
501501
503083
503188
499482
501471
501378
499505
501917
502077
502059
503376
503390
502904
502908
501601
503325
503347
502346
500545
501994
501699
498397
502852
501487
503308
499747
498495
502894
502782
502793
502776

Nr ZT39/2019
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1

2

1

2

KEEP THE LABEL
KENGO PRZEPROWADZKI
KIELCE Ketchup Extra Kielecki BAAARDZO
OSTRY BEZ SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH
KIELCE Ketchup Extra Kielecki MEKSYKAŃSKI
BEZ SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH OSTRY
KK
Klub AVON
KOKO JUMBO
KOMBAT
KOMPOZYTORNIA szkoła muzyki
KOMPOZYTORNIA
Kraina Smaku Grzegorza Lelka
KUCHARSKI MUSIC
KUPAŻ SPIRYTUSÓW KRAFT BIELICE
WÓDKA KRATFOWA
Kwiaty POLSKIE
language school enjoy
lasound
LIDERHOFF
lifejuice NATURAL
Lightoffo
Listwy-Rolkowe.pl
LITE BY DEK
LODOMERIA CAFE
LODZIARNIA MARCELI lody naturalne
Luna EMG
Luxuri Caramel Fudge MADE IN POLAND
INGREDIENTS: SUGAR, GLUCOSE SYRUP,
WHOLE MILK, COW BUTTER, CREAM,
ARTIFICIAL FLAVOR: VANILLIN.
MANUFACTURED BY „POKÓJ”
BIELSKO-BIAŁA, UL. LEGIONÓW 52
Luxuri
ŁÓDŹ STAND UP FESTIWAL
WIELKI ROAST ŁODZI
M RACING
M
MagicWall
Mali Przedsiębiorcy
MANUFAKTURA LODÓW NATURALNYCH
MARIE MARGO ESTETYCZNA
REHABILITACJA TWARZY
medbest care
Megataxi
MENNICA LEGACY TOWER
MENNICA LEGACY TOWER
MENNICA LEGACY TOWER
MENOS PRODUCENT OPAKOWAŃ
Z TEKTURY
Miralo. Siła spokoju
miss me

502792
502015

MLS
MODAMENTE
Mokate - inspirujemy smakiem
MOMETAXON
MorzeDomkow.pl
n nowodworski estates
NA BAZIE NATURALNEJ WODY MINERALNEJ
na Sto % z Tobą
NA SYGNALE
NAIL TRUCK
NATURA
NeoHořčík
NIEBIESKIE-ROLKI.PL
NIEJONOWE NANO-SREBRO KOLOIDALNE
Wyprodukowano w zakładzie posiadającym
certyfikat ISO 9001-2000 w zakresie
produkcji koloidów metali szlachetnych
i wody demineralizowanej. SREBRO
SKUTECZNA OCHRONA MOCNE
W DZIAŁANIU DOSTĘPNE TAKŻE: ZŁOTO
KOLOIDALNE MIEDŹ KOLOIDALNA PLATYNA
KOLOIDALNA Ag 500
OCTO
od 1989 roku LEBIEDŹ NIERUCHOMOŚCI
OLEWNIK ENJOY! KABANOSY WIEPRZOWE
BAW SIĘ SMAKIEM!
OLEWNIK ENJOY! KABANOSY Z DROBIEM
BAW SIĘ SMAKIEM!
OLEWNIK OM NOM ZESTAW ŚNIADANIOWY
ORYZATEIN
OTWARTE KARTY
OWOCOWA PACZKA
P*CK IT ALL bazarówka
panino ITALIAN FOOD WITH LOVE
papahune
Party Box
Pd PIPELINE DESIGNER
PEGAZ
PIĘKNA 21
PL Topo
PL Topo
PLK PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
GRUPA KAPITAŁOWA
Początek Ośrodek Troski o Płodność
POLSKO NIEMIECKI INSTYTUT MEDYCYNY
REGENERACYJNEJ
POMORZANKA ZDRÓJ
POMORZANKA
POSTAFEN
POWERSUITE
PROSTA 69 BUSINESS CENTER
Przyprawy do potrawy

501106
501719
501194
502540
502018
502771
502594
501058
501592
501825
503257
502858
501731

503038
503039
502522
503293
502916
470286
502213
502177
502646
503382
502036
500146
499864
502945
502794
501220
502042
501725
501159
501743
501381
498448

501869
501502
503345
503177
503269
503287
503176
503281
502279
501947
503259
502699
502700
502701
503373
502479
503404

496838
499281
502429
502884
502882
502874
502797
501728
502877
500099
495892
503298
503253
503369
499448
501605
501859
501866
503246
500355
496835
490652
490653
501796
503448
502428
502917
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1

PULMIC
Pyrcode IT Conference
PYROFest
Pyzy, flaki gorące!
QML
r.com rabotaj.com
RAJSKI CYDR
RAVEN
REDDEERGAMES
Regionalia. TARGI PRODUKTÓW
TRADYCYJNYCH I EKOLOGICZNYCH
RENT PROFIT
RENTRANS CARGO OT Logistics Group
RESTAURACJA Kryjówka Kraina Smaku
rmRailProtector 4.0
ROLLBOX
ROTISERIA KURCZAK Z ROŻNA
rSeal
rSign
SALES POWERPLAY INSPIRED & TRAINED
Samprey’s
SCREEN X
SCREENX
Seoprotect
Serpiente
Sękacz Kociewski Z PELPLINA
Piekarnia-Ciastkarnia Meler
www.melerpelplin.pl
SHE
Sigma Instalacje
Signora
silky drai
SKLEPIKARIA WYPOSAŻENIE SKLEPÓW
SMART KID ACADEMY
gain an unfair advantage
Snow Motion
Solidarność ŚLIWKA NAŁĘCZOWSKA
ŚLIWKA NAŁĘCZOWSKA
Solo Smak
SPARTAN
specjalistaortodonta.com
SPERASOFT
Strażnica
streamon TECHNOLOGY
STUDIOARTE
substa
Sweet Luxury Cream MADE IN POLAND
symamis
testme.store
Tifarm
TITAN

Nr ZT39/2019

2

1

2

497436
500895
500909
503343
501820
502863
503099
503295
501195

TMS pro
tołpa. dermo intima.
tołpa. estetic
tołpa. green men
tołpa. green oils
tołpa. mum.
TopSci
torf tołpa.
torf tołpa.
TT WARSAW
TWARDE PIERNIKI TORUŃ
ULUBIONE POLSKIE SMAKI
unfollow
USP Zdrowie
USP Zdrowie
używana muzyka
V
Van der Pop
VELUSE
VELUSE
VetiApp
video.pl
VIVO
VIVOX
Vobro Frutti di Mare
VOGULE POLAND
VOGULE POLAND
VV VICTORIA VYNN MASTER GEL
SALON MODELING NAIL GEL
COVER NUDE 06
VV VICTORIA VYNN MASTER GEL S
ALON MODELING NAIL GEL
FULLY WHITE 03
W
WALIGÓRA 936 M N.P.M. NAJWYŻSZY
SZCZYT GÓR SUCHYCH
Warsaw Design Week 2019
Warszawska Fabryka Pomp
WASAGO
WIATRAKOWO
WITA MEDICA MEDYCYNA REGENERACYJNA
WOPAK
WORLD HOTEL
Xetanor
X-kraft
Xtract
YERL
YOLO
YUTA herbal discoveries
Z GRUPAZASADA
Z ZASADA

500275
503250
503251
503248
503242
503244
503228
503323
503337
502257
497685
502593
502907
501057
501067
502982
503611
501418
501448
503609
502997
502555
501571
501618
502369
503245
503247

502258
503274
503301
502642
503081
502902
501983
502638
502645
499504
503315
499352
499359
503252
503410

500974
502510
503447
502148
498735
503316
503243
501297
503318
502918
500094
503331
502707
503423
500551
501600
497265
502716
501808
503387
503207
502425

498421

498419
501094
502633
503179
501760
502152
503097
500904
493794
502253
503299
496359
503405
501706
499496
491358
494664
494660

Nr ZT39/2019
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1

Z ZASADA
Z
ZIP! COVER by MEMO
ZNAGAR
ZUMA Kids

2

494661
494662
502724
503310
499982
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1

Żelki PUWERKI
Żurek Rodzinny TRADYCYJNA RECEPTURA
WYJĄTKOWY SMAK 7 DUŻYCH PORCJI
100% NATURALNYCH SKŁADNIKÓW
Żurek tradycyjny UGOTUJ prawdziwy
ŻUR porcja na 7 osób

2

501549

501247

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.
720704
1108323
1112559
1451359
1485366
1485371
1485381
1485440
1485457
1485650
1485702
1485714
1485721
1485746
1485797
1485798
1485800

Pietra (2019 08 11)
CFE: 06.07.25, 25.01.06, 27.05.01, 29.01.01
32
i titane (2019 07 23)
CFE: 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
9,
Doc Morris (2019 07 10)
CFE: 24.13, 27.05
3, 5, 10, 29, 30, 32, 35, 44,
WES WORLD EXPRESS SERVICES
35, 38,
39
SINCE 1996 (2019 07 22)
DRAGON SPIRIT (2019 05 10, 2018 11 13)
CFE: 04.03.03, 27.05.01, 29.01.14
9, 28, 41
SKIN Q10 IDENTICAL (2019 07 09, 2019 05 08)
CFE: 24.17.02, 27.05.03, 27.07.01, 29.01.12
3
NAOS (2019 07 01)
3
PPRROFORCE PROFESSIONAL TOOLS
(2019 07 31)
CFE: 27.05.09
8
Funny Bunny (2019 07 02)
9, 28
KOS ROOT (2019 07 04)
10
TEKROCID (2019 04 09)
5, 31
G GAFA (2019 05 03, 2018 12 18)
CFE: 26.04.03, 27.05.04
18, 25, 28
Ice Valley (2019 04 19, 2018 11 09)
CFE: 01.15.09, 03.13.01, 27.05.03,
9, 28, 41
29.01.15
i·walk (2019 03 19)
CFE: 24.17.02, 27.05.01
12
CHROMA ID (2019 07 09, 2019 01 15)
CFE: 26.04.02, 27.05.24
3
SCHAUMA CARE & DETOX
(2019 07 09, 2019 02 04)
CFE: 27.05.10
3
LOVE OUR PLANET by NOVI
25, 35, 42
(2019 07 04, 2019 05 31)

1485840
1485935
1485968
1485973
1485975
1486001
1486011
1486019
1486023
1486055
1486065
1486099
1486104
1486109
1486128
1486143

FUNBALL (2019 04 16)
3
H HaiDeLi (2019 06 13)
CFE: 26.01.02, 27.05.09, 28.03.00
6
CUTANO (2019 07 31, 2019 02 01)
CFE: 26.04.05
3, 5
TAMBOUR SPIN TIME AIR
9, 14
(2019 07 09, 2019 01 10)
MOREL AZUR
9
(2019 07 01, 2019 03 26)
BiGreen (2019 02 14, 2018 08 29)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
16, 17
fitofresh (2019 02 07)
CFE: 05.03.14, 27.05.07, 28.05.00, 29.01.12
3
2019 06 11)
CFE: 26.01.04, 26.13.25, 29.01.13
20
Cutanocare (2019 07 31, 2019 01 31)
3, 5
eco Perl (2019 06 27)
CFE: 26.01.03, 27.05.09, 29.01.13
1, 19
ie iskraemeco BY ELSEWEDY ELECTRIC
(2019 04 23, 2018 11 02)
CFE: 27.05.10, 29.01.13
9, 38, 42
Caramel DICE (2019 05 10, 2018 11 13)
CFE: 27.05.02, 29.01.14
9, 28, 41
SUNSU KOREAN SKINCARE
(2019 01 25, 2018 08 16)
CFE: 26.04.08, 27.05.01, 28.03.00
3, 5, 35
100 DICE (2019 05 10, 2018 11 13)
CFE: 27.03.02, 27.05.03, 29.01.15
9, 28, 41
XEREANE (2019 07 01)
3, 5, 44
MINI BURNING HOT (2019 05 10, 2018 11 13)
CFE: 27.05.02, 29.01.13
9, 28, 41

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1486055

3

1112559,
1486011,

1485371,
1486023,

1485381,
1486104,

1485797,
1486128

1485798,

1485840,

5

1112559,

1485702,

1485968,

1486023,

1486104,

1486128

1485457,
1486143

1485721,

1485973,

1485975,

1486065,

1485714,

1485721,

1486099,

1486109,

1486143

1485800,

1486104

1486099,

1486109,

6

1485935

8

1485440

9

1108323,
1486099,

1485366,
1486109,
1485650

10

1112559,

12

1485746

14

1485973

16

1486001

17

1486001

18

1485714

19

1486055

20

1486019

25

1485714,

1485800

28

1485366,

1485457,

29

1112559

30

1112559

31

1485702

32

720704,

1112559

35

1112559,

1451359,
1486065

38

1451359,

39

1451359

41

1485366,

1485721,

42

1485800,

1486065

44

1112559,

1486128

1486143

1485968,

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO
na podstawie art. 15217 ustawy – Prawo własności przemysłowej
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483204

497298
496832

TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 07 30
3, 5, 35
INICIATIVA SUMME, S.L.
2019 07 12
3
BOLERO Co. Ltd.
2019 07 29
5

497517
499480
497769
499025

ALTIGI GmbH
2019 08 27
CPS Technologies LLC
2019 09 02
ITALCHIMICA S.R.L.
2019 09 03
DERMAPHARM AG
2019 09 05

35, 41
9
5
5
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