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

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

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Nr ZT42

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.
473142
(220) 2017 06 20
KANTOR HANNA, JABŁKOWSKA EWA PORTICA
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) KLESZCZOŁAPKI
(510), (511) 5 preparaty do zwalczania pasożytów zewnętrznych człowieka i zwierząt, pajęczaków, owadów i innych,
preparaty farmaceutyczne do uśmierzania skutków ukąszeń
pasożytów zewnętrznych człowieka i zwierząt, pajęczaków,
owadów, środki je odstraszające, 10 urządzenia, przyrządy,
aparaty i narzędzia do wyjmowania / usuwania kleszczy i pasożytów z ciała ludzi i zwierząt, urządzenia, przyrządy, aparaty i narzędzia do usuwania skutków ich ukąszeń.
(210)
(731)

485110
(220) 2018 04 20
ZIELEŃ MIEJSKA WE WŁOCŁAWKU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Włocławek
(540) (znak słowny)
(540) ,,Zieleń Miejska we Włocławku’’
(510), (511) 45 doradztwo w przypadku straty bliskiej osoby,
udostępnianie miejsc grobowych lub kostnic, usługi pogrzebowe, wsparcie w żałobie.
(210)
(731)

489910
(220) 2018 08 29
PUT WAGNER-SERVICE P.S.W. WILCZEK
SPÓŁKA JAWNA, Świętochłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA MALOWANIA
(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16,
26.04.18, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 41 szkolenia z zakresu technologii lakierowania.

(210) 493144
(220) 2018 11 27
(731) PISKOREK ADAM, Nowa Wieś
(540) (znak słowny)
(540) CHRZANIĆ WSZYSTKO
(510), (511) 29 żurek z chrzanem, 30 produkty spożywcze:
sos chrzanowy, chrzan tarty, chrzan z jabłkiem.
493357
(220) 2018 12 03
P247 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(540) Publico24

(531) 29.01.13, 27.05.01, 20.05.07, 20.05.11
(510), (511) 9 gazety elektroniczne do pobrania, książki
dźwiękowe, książki audio, książki elektroniczne do pobrania
z dziedziny nauki gry w golfa, książki elektroniczne do pobrania, książki zapisane na płytach, książki zapisane na taśmach,
książki w formacie cyfrowym do pobierania z internetu,
publikacje elektroniczne, oprogramowanie komputerowe
[programy], interaktywne oprogramowanie komputerowe,
oprogramowanie komputerowe do bezprzewodowego
dostarczania treści, oprogramowanie komputerowe w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej, oprogramowanie do przetwarzania danych do przetwarzania tekstu,
oprogramowanie do przetwarzania danych do prezentacji
graficznych, 16 gazety codzienne, gazety, broszury, czasopisma branżowe, czasopisma dla pasażerów linii lotniczych,
czasopisma fachowe, czasopisma komputerowe, czasopisma muzyczne, czasopisma o tematyce ogólnej, czasopisma
[periodyki], czasopisma prawnicze, czasopisma z plakatami,
dzienniki, książki, periodyki, periodyki [czasopisma], periodyki drukowane, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, roczniki [publikacje drukowane], 35 prenumerata gazet
[dla osób trzecich], administrowanie prenumeratą gazet [dla
osób trzecich], marketing, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
prezentacja oferty handlowej w internecie, organizowanie
i współudział w targach, wystawach i pokazach, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, prowadzenie punktów
informacji konsumenckiej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 elektroniczna publikacja
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w internecie, elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie
informacji elektronicznych (w tym informacji archiwalnych)
w formie tekstów, informacji audio i/lub wideo, multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania gazet,
multimedialne wydania magazynów, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, publikacja broszur, publikacja
czasopism, publikacja elektroniczna on-line periodyków
i książek, publikacja gazet elektronicznych on-line, publikacja i redagowanie książek, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania), publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikacje multimedialne, publikowania broszur, publikowanie, publikowanie czasopism,
publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie
czasopism internetowych, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w internecie, publikowanie czasopism,
książek i podręczników z dziedziny medycyny, publikowanie dokumentów, publikowanie dokumentów z dziedziny
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szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych,
publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie druków
w formie elektronicznej, publikowanie druków w formie
elektronicznej w internecie, publikowanie druków, również
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych,
publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie gazet,
periodyków, katalogów i broszur, publikowanie gazety dla
klientów w internecie, publikowanie książek i czasopism
elektronicznych w systemie on-line, publikowanie książek,
czasopism, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów
i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, udostępnianie elektronicznych publikacji
on-line, udostępnianie on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania, udostępnianie on-line komiksów i powieści graficznych nie do pobrania, udostępnianie on-line
recenzji książek, udostępnianie publikacji elektronicznych,
udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych),
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], udostępnianie publikacji on-line, usługi w zakresie
publikacji biuletynów, usługi w zakresie publikacji książek,
usługi w zakresie publikacji przewodników, usługi w zakresie publikowania on-line, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wydawnicze w zakresie
elektronicznych książek i czasopism w internecie, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze
za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi
wydawnicze, z wyjątkiem prac drukarskich, usługi z zakresu
bibliotek on-line, mianowicie świadczenie usług bibliotek
elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej on-line,
42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój,
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie, uaktualnianie i adaptacja programów
komputerowych, tworzenie programów komputerowych
do przetwarzania danych, opracowywanie i tworzenie komputerowych programów przetwarzania danych, platforma
jako usługa [PaaS], hosting, oprogramowanie jako usługa
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
494355
(220) 2018 12 31
GABRYSIAK KATARZYNA, Katowice;
WARTAK KRZYSZTOF, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jurajskie Spiżarnie JS
(210)
(731)

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

494844
(220) 2019 01 16
OLEK ILONA AGNIESZKA, Kalisz
(znak słowno-graficzny)
OrganicHouse DAKTYNELLA Krem daktylowy
ŚWIEŻE DAKTYLE Z KOKOSEM CLASSIC

(531)

27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.13, 27.05.15,
27.05.17, 27.05.24, 05.03.13, 09.01.07, 24.17.02
(510), (511) 29 przetworzone daktyle i kokos.
494847
(220) 2019 01 16
OLSZÓWKA JACEK, FRANUSIK MAREK IDEAL-PL
SPÓŁKA CYWILNA, Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) i
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.10, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 7 maszyny drukujące i zszywające, maszyny poligraficzne, urządzenia i maszyny introligatorskie do celów
przemysłowych, akcesoria, 16 maszyny biurowe, gilotyny
do papieru, maszyny introligatorskie do użytku biurowego,
akcesoria.
495106
(220) 2019 01 23
TANIE TAXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tanie-TAXI.com 666 666 651
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 16.01.11, 01.15.11
(510), (511) 39 usługi Taxówek.
495124
(220) 2019 01 23
STEELPROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzierżenin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SteelProfil
(210)
(731)
(531) 27.05.01, 24.01.05, 05.03.11, 29.01.13
(510), (511) 40 przetwarzanie i konserwowanie owoców
i warzyw.
(551) wspólne prawo ochronne
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(531) 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 6 blacha, blacha stalowa, blacha aluminiowa, blacha [płyty, arkusze], blacha do pokrycia dachu
z metalu, ocynkowana gruba blacha stalowa, materiały
blacharskie dla budownictwa, blacha metalowa, taśma
walcowana i zwój taśmy (szpula), dachówka metalowa,
profile metalowe, profile aluminiowe, metalowe profile
wyciskane, profile metalowe do użytku w budownictwie,
profile metalowe do celów termoizolacyjnych, profile
z metalu na drzwi, metalowe profile odwadniające ,metalowe dachówki holenderskie, prefabrykowane, metalowe
konstrukcje ścian zawierające izolację z wełny mineralnej,
prefabrykowane ściany metalowe, prefabrykowane garaże metalowe, prefabrykowane domy metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, 17 pianka poliuretanowa
do celów izolacyjnych, pianka poliuretanowa [półprzetworzona], pianka poliuretanowa w blokach, pianka poliuretanowa w bloczkach, do izolowania, materiały izolacyjne wykonane z pianki poliuretanowej, płyty izolacyjne,
panele kompozytowe posiadające właściwości izolacyjne,
wełna mineralna, wełna mineralna [izolator], wełna mineralna [materiał izolacyjny], wełna mineralna do celów
izolacyjnych, wełna mineralna do stosowania jako izolacja do budynków, wełna mineralna do użytku w produkcji materiałów filtracyjnych, izolacje akustyczne, Izolacje
akustyczne budynków, Izolacje do budynków z włókna
szklanego, izolacje piankowe do użytku w budownictwie, izolacja podpodłogowa z polistyrenu spienionego,
płyty z polistyrenu do celów izolacyjnych, 19 dachówki
ceramiczne, dachówki gliniane, dachówki kamienne, niemetalowe dachówki, glazurowane dachówki ceramiczne,
dachówki z zaprawy cementowej, dachówki holenderskie
[esówki, holenderki], przezroczyste dachówki z tworzyw
sztucznych, papa dachowa, smołowana papa dachowa,
papa dachowa asfaltowa.
495916
(220) 2019 04 18
POLSKI PROGRAM WETERYNARYJNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VetiCover
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(540) PREMIUM ZŁOTNICKA

(531) 03.04.18, 26.01.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso wieprzowe, wołowe, drób, ryby, dziczyzna, przetwory i wyroby z mięsa, wyroby wędliniarskie,
podroby i wyroby podrobowe, wyroby garmażeryjne z mięsa i podrobów, konserwy mięsne, konserwy mięsno-warzywne, ekstrakty mięsne, tłuszcze spożywcze.
(210)
(731)
(540)
(540)

497609
(220) 2019 03 22
KSGRAN EVENTS LTD, Londyn, GB
(znak słowno-graficzny)
Devil ENERGY Evil Cola SPAROLINE COLA DRINK
100% HELL POWER

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 44 kliniki dla zwierząt, opieka nad zwierzętami, specjalistyczne doradztwo w zakresie usług weterynaryjnych, udzielanie informacji dotyczących usług weterynaryjnych, usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem zwierząt, usługi chirurgii weterynaryjnej, usługi
związane z opieką nad zwierzętami, usługi doradcze
związane z opieka nad zwierzętami domowymi, usługi
informacji weterynaryjnej świadczone za pośrednictwem
Internetu, usługi kosmetyczne dla zwierząt, usługi szpitali dla zwierząt domowych, usługi w zakresie opieki nad
zwierzętami domowymi, usługi weterynaryjne, zabiegi higieniczne dla zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne dla zwierząt
domowych, znakowanie zwierząt.
(210) 496318
(220) 2019 02 22
(731) NOWICKI JACEK NOWICKI NATURALNIE, Potaśnia
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 04.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, izotoniczne, hipotoniczne, hipertoniczne, aromatyzowane napoje gazowane,
aperitify bezalkoholowe, bazy do koktajli bez alkoholu, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych,
preparaty do produkcji napojów.
(210)
(731)
(540)
(540)

497728
(220) 2019 03 26
KUBICKA CZESŁAWA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
WÓDKA POZNAŃSKA Tradycyjna - Czysta PRODUCED AND BOTTLED IN POLAND
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(531)

05.07.02, 25.01.15, 26.04.02, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.08,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka.
497896
(220) 2019 03 29
CASINOS POLAND CP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa; CASINOS
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Casinos Poland

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, bezpośrednia reklama pocztowa,
pozyskiwanie danych do baz danych, negocjowanie rozliczania transakcji handlowych dla osób trzecich, poszukiwania w zakresie patronatu, produkcja filmów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, promowanie usług
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, tworzenie
i publikowanie tekstów reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowych, usługi marketingowe,
usługi przeglądu prasy on-line, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, organizowanie imprez promocyjnych, marketingowych, targów, wystaw, pokazów, 38 przesyłanie wiadomości i obrazów drogą on-line (newsletters), udostępnianie
forów internetowych on-line, 41 prowadzenie kasyn gry
(hazardowe), publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
prowadzenie klubów nocnych, organizowanie loterii, udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn gry (gry hazardowe),
usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem
sieci komputerowych, szkolenia, konferencje, seminaria.
(551) wspólne prawo ochronne
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forów internetowych on-line, 41 prowadzenie kasyn gry
(hazardowe), publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
prowadzenie klubów nocnych, organizowanie loterii, udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn gry (gry hazardowe),
usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem
sieci komputerowych, szkolenia, konferencje, seminaria.
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 498026
(220) 2019 04 01
(731) SIELWANOWSKI MARIUSZ, Iłża
(540) (znak słowny)
(540) SYRENA RECORD
(510), (511) 9 dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe [audio, video], płyty fonograficzne, płyty CD, DVD, urządzenia do odtwarzania, 35 działalność artystyczna (usługi
impresariów), impresariat, działalność gospodarcza (organizacja i zarządzanie), dystrybucja materiałów reklamowych,
druków, prospektów, broszur, profesjonalne zarządzanie
działalnością artystyczną, promocja, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna oraz za pośrednictwem sieci komórkowej, reklamy prasowe, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie marketingu i public relations, reklama Internet, 41 organizowanie
i prowadzenie koncertów, informacja rozrywkowa, usługi
agencji reprezentującej artystów - wykonawców, organizowanie spektakli oraz przedstawień teatralnych, radiowe i telewizyjne programy rozrywkowe, realizacja spektakli, usługi
orkiestrowe, organizacja imprez o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym, usługi studia nagrań, wszelkie usługi on-line.
498055
(220) 2019 04 01
GRUPA GAIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pniewy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NO MORE STRESS SMOOTHIE ogórek pomarańcza
jabłko szpinak kurkuma mięta + błonnik
z pomarańczy
(210)
(731)

497924
(220) 2019 03 29
CASINOS POLAND CP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa; CASINOS
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Casinos Poland
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, bezpośrednia reklama pocztowa,
pozyskiwanie danych do baz danych, negocjowanie rozliczania transakcji handlowych dla osób trzecich, poszukiwania w zakresie patronatu, produkcja filmów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, promowanie usług
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, tworzenie
i publikowanie tekstów reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowych, usługi marketingowe,
usługi przeglądu prasy on-line, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, organizowanie imprez promocyjnych, marketingowych, targów, wystaw, pokazów, 38 przesyłanie wiadomości i obrazów drogą on-line (newsletters), udostępnianie

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.11.02
(510), (511) 32 soki owocowe, soki owocowo-warzywne, napoje, nektary i soki owocowe, napoje owocowo - warzywne,
napoje owocowe, syropy, aperitify i napoje bezalkoholowe,
ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji
napojów, napoje gazowane, sorbety, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców i warzyw,
napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe
wzbogacane proteinami.
(210)
(731)

498867
(220) 2019 04 16
PINTSCHER GRZEGORZ, MAJERCZYK PIOTR SIWY
DYM SPÓŁKA CYWILNA, Rabka-Zdrój
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(540) (znak słowny)
(540) Siwy Dym
(510), (511) 41 usługi organizowania koncertów, usługi agencji muzycznych, usługi zespołów muzycznych, usługi orkiestr,
kapeli, usługi organizowania przyjęć, usługi organizowania
balów, 43 usługi gastronomiczne, usługi restauracji, karczm,
barów, pubów, usługi rezerwowania noclegów, usługi wynajmowania noclegów, usługi hoteli, moteli, pensjonatów.
498907
(220) 2019 04 17
HENKELL & CO. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(554) (znak przestrzenny)
(540) POLISH SPIRITS PREMIUM QUALITY DALKOWSKI
WÓDKA ROK ZAŁOŻENIA 1909 LUDWIK DALKOWSKI
I SPÓŁKA 1909 LOS WÓDKA WIŚNIOWA PRODUKT
POLSKI
(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 19.07.02, 25.01.15, 26.04.02, 26.04.16,
26.04.18
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódki, napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe wspomagające
trawienie, esencje i ekstrakty alkoholowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

498926
(220) 2019 04 17
KUSINA BOŻENA H.U., Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
atr wear

(531) 26.01.02, 26.02.01, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210)
(731)

499017
(220) 2019 04 19
PURELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

Nr ZT42/2019

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) purella SUPERFOODS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów
leczniczych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, napoje dietetyczne, środki zmniejszające apetyt,
preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne o działaniu uspokajającym, preparaty ziołowe, preparaty ziołowe
o działaniu uspokajającym, balsamy do celów leczniczych,
preparaty witaminowe, preparaty białkowe, preparaty węglowodanowe, odżywki dla sportowców i osób o specjalnych
potrzebach żywnościowych, cukierki i lizaki do celów leczniczych, guma do żucia do celów leczniczych, suplementy diety
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy,
suplementy diety zawierające kiełki roślinne, suplementy diety
zawierające mikroelementy, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany
lub siemię lniane, suplementy diety zawierające propolis, herbaty do celów leczniczych, herbaty i napary ziołowe, napoje
lecznicze, nalewki lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze,
korzenie lekarskie, wody mineralne do celów leczniczych,
żywność i preparaty dietetyczne dla dzieci i niemowląt, napoje dietetyczne, dania dietetyczne dla dzieci, sportowców
i osób o specjalnych potrzebach żywnościowych, 29 gotowe
bądź mrożone wyroby garmażeryjne w postaci: dań warzywnych, dań mięsno - warzywnych, dań mięsnych, dań rybnych,
dań rybno - warzywnych. gołąbków, galaretek mięsno - warzywnych, dań na bazie jaj, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone, gotowane,
pieczone, duszone i smażone owoce, jagody, warzywa, zioła
i grzyby, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, chrupki owocowe i ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, dżemy, filety rybne, galaretki jadalne, galarety mięsne, zupy jarzynowe, jogurt, kapusta kwaszona, kefir, krokiety, łosoś, produkty mleczne, napoje mleczne
z przewagą mleka, galaretki owocowe, sałatki owocowe, przekąski na bazie owoców, potrawy rybne, żywność przygotowywana z ryb, potrawy mięsne, potrawy mięsno - warzywne,
potrawy warzywne, sałatki warzywne, śledzie, tuńczyk, zupy,
anchois, bita śmietana, bulion, daktyle, flaki, hummus, jaja, kiełbasy, kiełbaski w cieście, koncentraty bulionu i rosołu, korniszony, masło, miąższ owoców, opiekane wodorosty, orzechy,
przetworzone nasiona i ziarna, owoce kandyzowane, pasztet
z wątróbki, przecier pomidorowy, przecier jabłkowy, pulpa
owocowa, bakalie, pestki, nasiona i ziarna, nasiona słonecznika,
dyni, sezamu, amarantusa, siemię lniane, rodzynki, sery i twarogi, skórki owocowe, wędliny, ziemniaki zapiekane w cieście,
frytki, sałatki owocowe i warzywne, dania dietetyczne na bazie warzyw, owoców, jagód, nasion, orzechów, pestek, ziarna,
ziół lub grzybów, dania dietetyczne na bazie ryb, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze,
lody, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, przyprawy, lód, biszkopty, bułeczki słodkie,
bułki, chleb bezdrożdżowy, ciasta, mięso zapiekane w cieście,
ciasta mączne, ciasto, ciastka, chałwa, batony i batoniki, herbatniki, galaretki owocowe, gofry, kanapki, kasze, makarony,
makaron rurki, makaron wstążki, potrawy na bazie mąki, potrawy na bazie ryżu, potrawy na bazie makaronu, potrawy na bazie kaszy, muesli, naleśniki, pierożki, placki, przekąski ryżowe,
przekąski zbożowe, pudding, popcorn, sajgonki, spaghetti,
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sushi, tabule, tarty z nadzieniem z jajek, sera, boczku i/lub warzyw, tarty z owocami, tortille, aromaty do żywności, cukierki,
czekolada, majonezy, keczup, sosy mięsne, warzywne i mięsno - warzywne, sosy do deserów, paszteciki, napoje na bazie
czekolady, kakao, herbaty, kawy, pizze, płatki kukurydziane,
płatki owsiane, płatki zbożowe, sosy do sałatek, gotowe bądź
mrożone wyroby garmażeryjne w postaci: kanapek, zapiekanek, hamburgerów w bułkach, pizz, dań na bazie makaronu,
kaszy, ryżu lub mąki, pierogów i pierożków, knedli, pyz, naleśników, paluszków i placków, przekąski słodkie i słone, dania dietetyczne na bazie ryżu, kaszy, makaronu, 31 świeże warzywa
i owoce, orzechy, nasiona i ziarna świeże, jagody świeże, otręby zbożowe, zioła świeże, grzyby świeże, jadalne kiełki roślin,
32 napoje bezalkoholowe, soki, nektary i przeciery owocowe,
warzywne i owocowo - warzywne, syropy owocowe, wody
mineralne i gazowane, piwo, napoje smoothie, napoje energetyczne i izotoniczne, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów obejmujących towary, takie jak dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, napoje dietetyczne, środki zmniejszające apetyt, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne o działaniu uspokajającym,
preparaty ziołowe, preparaty ziołowe o działaniu uspokajającym, balsamy do celów leczniczych, preparaty witaminowe,
preparaty białkowe, preparaty węglowodanowe, odżywki dla
sportowców i osób o specjalnych potrzebach żywnościowych, cukierki i lizaki do celów leczniczych, guma do żucia
do celów leczniczych, suplementy diety zawierające drożdże,
suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające kiełki roślinne, suplementy diety zawierające mikroelementy, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany lub siemię lniane, suplementy diety zawierające propolis, herbaty do celów leczniczych, herbaty i napary ziołowe, napoje lecznicze, nalewki
lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, korzenie lekarskie,
wody mineralne do celów leczniczych, żywność i preparaty
dietetyczne dla dzieci i niemowląt, napoje dietetyczne, napoje
energetyczne i izotoniczne, gotowe bądź mrożone wyroby
garmażeryjne w postaci: dań warzywnych, dań mięsno - warzywnych, dań mięsnych, dań rybnych, dań rybno - warzywnych, gołąbków, galaretek mięsno - warzywnych, dań na bazie
jaj, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, pieczone, duszone i smażone owoce, jagody, warzywa, zioła i grzyby, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, chrupki owocowe i ziemniaczane, chipsy ziemniaczane,
dżemy, filety rybne, galaretki jadalne, galarety mięsne, zupy
jarzynowe, jogurt, kapusta kwaszona, kefir, krokiety, łosoś, produkty mleczne, napoje mleczne z przewagą mleka, galaretki
owocowe, sałatki owocowe, przekąski na bazie owoców, potrawy rybne, żywność przygotowywana z ryb, potrawy mięsne, potrawy mięsno - warzywne, potrawy warzywne, sałatki
warzywne, śledzie, tuńczyk, zupy, anchois, bita śmietana, bulion, daktyle, flaki, hummus, jaja, kiełbasy, kiełbaski w cieście,
koncentraty bulionu i rosołu, korniszony, masło, miąższ owoców, opiekane wodorosty, orzechy, przetworzone nasiona
i ziarna, owoce kandyzowane, pasztet z wątróbki, przecier pomidorowy, przecier jabłkowy, pulpa owocowa, bakalie, pestki,
nasiona i ziarna, nasiona słonecznika, dyni, sezamu, amarantusa, siemię lniane, rodzynki, sery i twarogi, skórki owocowe, wędliny, ziemniaki zapiekane w cieście, frytki, dania dietetyczne,
kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze
i słodycze, lody, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia,
sól, musztarda, ocet, sosy, przyprawy, lód, biszkopty, bułeczki
słodkie, bułki, chleb bezdrożdżowy, ciasta, mięso zapiekane
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w cieście, ciasta mączne, ciasto, ciastka, chałwa, batony i batoniki, herbatniki, galaretki owocowe, gofry, kanapki, kasze, makarony, makaron rurki, makaron wstążki, potrawy na bazie
mąki, potrawy na bazie ryżu, potrawy na bazie makaronu, potrawy na bazie kaszy, muesli, naleśniki, pierożki, placki, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, pudding, popcorn, sajgonki,
spaghetti, sushi, tabule, tarty z nadzieniem z jajek, sera, boczku
i/lub warzyw, tarty z owocami, tortille, aromaty do żywności,
cukierki, czekolada, majonezy, keczup, sosy mięsne, warzywne
i mięsno - warzywne, sosy do deserów, paszteciki, napoje
na bazie czekolady, kakao, herbaty, kawy, pizze, płatki kukurydziane, płatki owsiane, płatki zbożowe, sosy do sałatek, gotowe bądź mrożone wyroby garmażeryjne w postaci: kanapek,
zapiekanek, hamburgerów w bułkach, pizz, dań na bazie makaronu, kaszy, ryżu lub mąki, pierogów i pierożków, knedli, pyz,
naleśników, paluszków i placków, przekąski słodkie i słone,
świeże warzywa i owoce, sałatki owocowe i warzywne, orzechy, nasiona i ziarna świeże, jagody świeże, otręby zbożowe,
zioła świeże, grzyby świeże, jadalne kiełki roślin, napoje bezalkoholowe, soki, nektary i przeciery owocowe, warzywne
i owocowo - warzywne, syropy owocowe, wody mineralne
i gazowane, piwo, napoje smoothie, książki i poradniki dotyczące zdrowia, diety, zielarstwa, sportu i gimnastyki, książki
kucharskie w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie
i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie, na stoiskach handlowych, podczas targów, pokazów i podobnych
okoliczności oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wymienionych towarów.
(210)
(731)
(540)
(540)

499485
(220) 2019 05 08
SADURSKI DARIUSZ BRACIA SADURSCY, Kraków
(znak słowno-graficzny)
BRACIA SADURSCY NIERUCHOMOŚCI

(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi związane z: działalnością agencji obrotu nieruchomościami, zarządzaniem i administrowaniem
nieruchomościami, planowanie inwestycji związanych z nieruchomościami, usługi: pośrednictwa finansowego i kredytowania, w tym w zakresie usług developerskich związanych
z pozyskaniem gruntu, budowaniem i sprzedażą domów,
lokali mieszkalnych, użytkowych, usługi doradcze dotyczące nieruchomości i inwestycji w nieruchomości, rozliczenia
finansowe transakcji związanych z nieruchomościami, usługi ubezpieczeniowe oraz doradztwo w tym zakresie, usługi
finansowe, doradztwo finansowe w zakresie pozyskiwania
kredytów oraz inwestowania w nieruchomości, pomoc
w pozyskiwaniu kredytów, wycena nieruchomości, wykonywanie analiz i ekspertyz finansowych oraz szacowanie wartości nieruchomości dla celów fiskalnych, leasing nieruchomości, finansowanie inwestycji.
499580
(220) 2019 05 10
SILESIA OUTLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) % SILESIA OUTLET
(210)
(731)
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(531) 27.05.05, 27.05.17, 24.17.05, 26.04.05, 26.04.16
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, administracja handlowa, usługi
biurowe, usługi promocyjne, usługi zarządzania i animacji
centrów handlowych, 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi
finansowe, usługi walutowe, usługi związane z nieruchomościami a zwłaszcza usługi administracji i wynajmu: centrów handlowych, dużych powierzchni sprzedaży oraz lokali
i towarzyszących jednostek gospodarczych tych centrów,
nieruchomości miejskich i wiejskich, usługi związane z nieruchomościami zawarte w tej klasie, 42 usługi wykonywania
badań naukowych i przemysłowych, programowanie komputerowe, usługi studyjne, projektowe, oceny, opracowywania ekspertyz i raportów technicznych nie zawarte w innych
klasach dotyczące: obiektów, eksploatacji i obsługi technicznej, konserwacji, utrzymania centrów handlowych, dużych
powierzchni sprzedaży i obszarów oraz budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, salonami
kosmetycznymi i fryzjerskimi, 45 usługi prawne.
(210)
(731)
(540)
(540)

499862
(220) 2019 05 16
NIEMIEC JAN FIRMA HANDLOWA, Hajduki Niskie
(znak słowno-graficzny)
WENECJA
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(540) bezpośrednik kredytowy
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe,
usługi pośrednictwa w zakresie organizowania finansowania przez inne instytucje finansowe, pożyczki, organizowanie pożyczek, organizowanie kredytów, agencje kredytowe, doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane
z uzyskiwaniem pożyczek, doradztwo kredytowe, usługi
dotyczące pożyczek, gwarantowanie pożyczek, organizowanie sprzedaży pożyczek, zapewnianie pożyczek ratalnych, usługi agencyjne w zakresie pożyczek hipotecznych, usługi konsultingowe dotyczące udzielania pożyczek, doradztwo dotyczące usług związanych ze zwrotem
pożyczek, pośrednictwo finansowe, pośrednictwo w zakresie instrumentów finansowych, pożyczki hipoteczne
i pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, sprawdzenie zdolności kredytowej, ocena zdolności kredytowej
osób prawnych i osób prywatnych, ubezpieczenia, ubezpieczenie ryzyka kredytowego, usługi biur sporządzających raporty kredytowe, zapytania i konsultacje kredytowe, udzielanie informacji finansowych, przetwarzanie
informacji finansowych, dostarczanie informacji o kredytach, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowe.
499978
(220) 2019 05 20
CONSTANTIN ENTERTAINMENT POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Miłość na zakręcie
(510), (511) 38 nadawanie, transmisja programów, rozpowszechnianie programów, emisja programów za pomocą
usług video na życzenie i TV za opłatą, 41 rozrywka, 45 wydawanie licencji na kopiowanie nadawanych programów
telewizyjnych.
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 03.01.08, 03.01.16, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.04,
26.04.15
(510), (511) 18 torby, torebki-worki, torebki, nerki-torebki,
20 poduszki, 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież
dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt
i chłopców, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa,
odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania,
sukienki, suknie, t-shirty, koszulki, bluzy, bluzki, spódnice,
koszule, spodnie, bielizna damska, bielizna męska, bielizna
dziecięca, kurtki, skarpetki, paski, 35 sprzedaż detaliczna lub
hurtowa odzieży, odzieży damskiej, odzieży męskiej, odzieży dziecięcej, odzieży dziewczęcej, swetrów, topów, odzieży
wierzchniej dla kobiet i mężczyzn, odzieży wierzchniej dla
dziewcząt i chłopców, odzieży wierzchniej dla dzieci, odzieży sportowej, odzieży wieczorowej, odzieży treningowej,
odzieży do spania, sukienek, sukni, t-shirtów, koszulek, bluz,
bluzek, spódnic, koszul, spodni, bielizny damskiej, bielizny
męskiej, bielizny dziecięcej, kurtek, skarpetek, pasków, poduszek, poszewek na poduszki, toreb, toreb-worków.
(210) 499944
(220) 2019 05 17
(731) SĘDZIKOWSKA AGATA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Między Wodami
(510), (511) 43 usługi hotelarskie.
499967
(220) 2019 05 17
LENDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)

(210)
(731)

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

500117
(220) 2019 05 22
BLACK RED WHITE SPÓŁKA AKCYJNA, Biłgoraj
(znak słowno-graficzny)
BLACK RED WHITE

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 20 meble, meble domowe, meble biurowe,
meble ogrodowe, meble łazienkowe, lustra, ramy do obrazów, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa, także za pośrednictwem Internetu, następujących towarów: meble, artykuły meblarskie, sprzęt gospodarstwa domowego, artykuły
wyposażenia wnętrz, wyroby tekstylne wykorzystywane
w gospodarstwie domowym, metalowe drobne wyroby,
dywany, oświetlenie, artykuły gospodarstwa domowego,
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.
(210) 500123
(220) 2019 05 22
(731) TEKNOR SPÓŁKA AKCYJNA, Elbląg
(540) (znak słowny)
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(540) TEKNOR
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny odlewnicze i do formowania, maszyny tnące
z wykorzystaniem wody pod wysokim ciśnieniem i wody
pod ultra wysokim ciśnieniem, pompy wysokociśnieniowe,
części do urządzeń do cięcia strumieniem wody, zawory
wysokociśnieniowe, cylindry wysokociśnieniowe, przecinarki do metalu, ceramiki, szkła, betonu i kamienia, urządzenia
do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, urządzenia do cięcia pod
wysokim ciśnieniem, 9 oprogramowanie do sterowania
maszynami, oprogramowanie komputerowe do monitorowania, kontrolowania i przeprowadzania operacji w świecie
rzeczywistym, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie przemysłowe, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów,
wynajem sprzętu do obróbki i przekształcania materiałów,
do wytwarzania energii i do produkcji na zamówienie, produkcja rzemieślnicza na zamówienie i montowanie wykonanych elementów, cięcie stali, cięcie metalu, cieplna obróbka
metali, cięcie diamentów, obróbka cieplna powierzchni metali, obróbka materiałów wiązką laserową, obróbka metali,
obróbka strumieniowo-cierna.
(210)
(731)
(540)
(540)

500158
(220) 2019 05 23
HASS WASILUK SPÓŁKA JAWNA, Białystok
(znak słowno-graficzny)
T TRAUGUTTA3 HOTEL

(531) 14.05.02, 26.04.04, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 41 organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, planowanie przyjęć [rozrywka], usługi rozrywkowe, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, rezerwacje miejsc w hotelach,
usługi barowe, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów,
wynajmowanie sal na zebrania.
500409
(220) 2019 05 29
FM SOLUTION SPÓŁKA Z OGRAFICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) budynkipodkontrolą.pl
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09
(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, instalacja 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
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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, 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 urbanistycz-
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nego, 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 fizyczne!, usługi w zakresie ochrony objęte umową, usługi w zakresie ochrony osobistej, usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
500519
(220) 2019 05 30
CIESIELSKI GRZEGORZ, CIESIELSKA MARIA CRC
SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lenta WOOD COMPOSITE
(210)
(731)

(531) 05.01.20, 07.15.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe.
(210) 500520
(220) 2019 05 30
(731) FUNDACJA TALITHA KUM, Wrocław
(540) (znak słowny)
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(540) FUNDACJA TALITHA KUM
(510), (511) 35 usługi związane z promowaniem pomocy
dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, bezdomnym i samotnym, organizowanie aukcji publicznych, usługi reklamowe w zakresie profilaktyki zdrowotnej i terapii
dzieci, usługi promowania działań w zakresie tworzenia
warunków sprzyjających terapii oraz rehabilitacji osób
chorych i niepełnosprawnych, prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych w zakresie rozwoju dzieci
i młodzieży oraz edukacji, promowanie akcji pozyskiwania
funduszy na rzecz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, osobom chorym oraz niepełnosprawnym, organizowanie zakupu leków i sprzętu dla placówek medycznych, domów dziecka, domów starców, hospicjów i ośrodków rehabilitacyjnych, 36 organizowanie funduszy na cele
charytatywne, usługi tworzenia i organizowania funduszy
na pomoc osobom chorym, niepełnosprawnym, bezdomnym, ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, organizacja zbiórek na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, 41 usługi w zakresie organizowania i obsługi konferencji, konkursów, spektakli, koncertów i loterii na rzecz
osób pokrzywdzonych przez los, usługi organizowania
zjazdów, wystaw, seminariów i spotkań dyskusyjnych, poświęconych problemom społecznym, organizowanie koncertów, balów i imprez kulturalnych celem propagowania
dobroczynności, usługi w zakresie organizowania szkoleń,
wystaw kulturalnych i edukacyjnych, usługi wspomagania edukacji w zakresie ochrony zdrowia, organizowanie
festynów rodzinnych, obozów i zawodów sportowych
dla dzieci i młodzieży, prowadzenie szkoleń dla członków
rodzin, będących w kryzysie, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy medycznej, usługi w zakresie
domów dla rekonwalescentów i hospicjów, diagnostyka
problemów zdrowia psychicznego, usługi doradcze w zakresie zdrowego żywienia, farmakologii i ziołolecznictwa,
rehabilitacja osób niepełnosprawnych, profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży, 45 poradnictwo w zakresie prawa rodzinnego, doradztwo w zakresie możliwości korzystania ze środków pomocowych dedykowanych rodzinie
i dzieciom w placówkach społecznych, usługi pomocy
prawnej w sprawach spornych dotyczących osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych, organizowanie opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi.
500598
(220) 2019 06 03
TURKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarczyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEXILLA
(210)
(731)
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(531) 09.07.17, 08.07.10, 27.05.01
(510), (511) 29 frytki ziemniaczane, frytki, mrożone frytki,
chipsy sojowe, chipsy ziemniaczane w formie paluszków,
30 ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów,
preparaty do pieczenia i drożdże, ciasto do pieczenia,
gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez ludzi, pochodne skrobi do spożycia przez
ludzi, przetwory spożywcze na bazie ziaren, pieczywo,
chrupiące pieczywo, chleb, chleb chrupki, chleb żytni,
chleb razowy, chleb wielozbożowy, chleb bezglutenowy,
chleb pita, tortille, cienkie kawałki ciasta do przyrządzania
tortilli, cienkie kruche placki z przyprawami [poppadom],
bułki, hamburgery w bułkach, zawijane kanapki typu wrap
(pieczywo), chipsy tortilla, chipsy taco, chipsy ryżowe,
chipsy zbożowe, chipsy kukurydziane, chipsy [produkty
zbożowe], chipsy kukurydziane o smaku warzyw, chipsy
kukurydziane o smaku wodorostów, potrawy na bazie
mąki, zboża, przekąski na bazie tortilli, przekąski na bazie
zbóż, przekąski składające się z produktów zbożowych,
przekąski wykonane z mąki razowej, przekąski wykonane z mąki ryżowej, przekąski wykonane z mąki sojowej,
przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, przekąski wykonane z kukurydzy, przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski wykonane z pszenicy, przekąski wykonane
ze skrobi zbożowej, przekąski z kukurydzy w formie kół,
quesadilla [tortilla z masy kukurydzianej z serem], tacos
[danie meksykańskie], spody do pizzy, solone wyroby piekarnicze, wstępnie upieczone spody na pizze, sosy, sos
teriyaki, sos brązowy, sos serowy, sos chrzanowy, sos tatarski, sos pieprzowy, sos chilii, pesto, sos barbecue, sos
satay, sos pikantny, sos curry, sos salsa, sos ziołowy, sos
pomidorowy, sos słodko-kwaśny, sos zawierający orzechy, sos sambal, sos sojowy, sos o smakach orzechów, sos
z kremem truflowym, sos na bazie majonezu, sos na bazie
pomidorów, mieszanki do sporządzenia sosów, 32 napoje
orzeźwiające, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie
soków owocowych, bezalkoholowe napoje zawierające
soki warzywne.
500669
(220) 2019 06 04
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bakoma Z DODATKIEM DROZDZY KEFIROWYCH
KEFIR Jak za dawnych lat

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.19, 08.03.01, 19.01.08
(510), (511) 29 kefir, napoje na bazie kefiru, desery smakowe
na bazie kefiru.
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500791
(220) 2019 06 06
KORYTKOWSKA ANNA, KORYTKOWSKI JAKUB
BEACH MEE! BEACHWEAR POLISH DESIGNER
SPÓŁKA CYWILNA, Elbląg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Beach Mee!
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.01.12, 26.01.15, 26.01.18
(510), (511) 24 bielizna domowa, bielizna kąpielowa, bielizna pościelowa, materiały na bieliznę osobistą, materiały
włókiennicze, materiały tekstylne nietkane, bielizna wzorzysta, dzianina, tekstylne chusteczki do nosa, ręczniki
tekstylne, tkaniny flanelowe, tkaniny jedwabne, tkaniny
lniane, tkaniny bawełniane, tkaniny wełniane, obrusy niepapierowe, pledy, zasłony z surowców włókienniczych
lub tworzyw sztucznych, 25 bielizna osobista, biustonosze, czapki, kapelusze, halki, garnitury, kamizelki, koszulki, koszule, majtki, odzież kąpielowa, płaszcze kąpielowe,
ręczniki plażowe, odzież wierzchnia plażowa, spódnice,
sukienki, swetry, szale, szlafroki, tuniki, ubrania z wyprawki
dziecięcej, żakiety.
(210)
(731)
(540)
(540)

500802
(220) 2019 06 06
MICHALEC STANISŁAWA, Domaszczyn
(znak słowno-graficzny)
FAUNA 5

(531) 01.15.01, 03.11.11, 03.11.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania: preparaty do pielęgnacji zwierząt, 20 budy, kojce i legowiska
dla zwierząt domowych: budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, 21 artykuły dla zwierząt: artykuły dla zwierząt, a mianowicie akwaria i wiwaria, przyrządy do tępienia
szkodników i robactwa, wanienki dla ptaków, klatki, artykuły
do karmienia i pojenia, kule akwariowe, artykuły do pielęgnacji, artykuły do wylęgania, przywieszki, identyfikatory,
artykuły do usuwania nieczystości, 31 żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, płody rolne i z akwakultury, produkty
ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla
zwierząt.
(210) 500849
(220) 2019 06 07
(731) BAZELAK MATEUSZ, Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) WW WÓDKA NA WESELA Your Party Team

(531) 01.01.05, 24.09.02, 26.01.01, 25.01.05, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne
dla konsumentów: zaopatrzenie osób trzecich w napoje alkoholowe, zakup towarów dla innych przedsiębiorstw, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi handlu detalicznego
związane z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży
detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży za pomocą katalogów
w związku z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą
globalnych sieci komputerowych związane z napojami alkoholowymi, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne:
udostępnianie on-line przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących handel
on-line w Internecie, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów: organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne: marketing towarów i usług na rzecz
innych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe, promowanie sprzedaży towarów i usług innych
podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych.
500857
(220) 2019 06 07
HAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAR HUMAN ASSISTED ROBOTS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 alternatory do pojazdów lądowych, alternatory elektryczne, amortyzatory do maszyn, dźwigi samobieżne, generatory elektryczności, maszyny dla górnictwa,
maszyny do przenoszenia materiałów, maszyny do robót
ziemnych, maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, maszyny przeładunkowe, maszyny transportowe, maszyny załadowcze, pługi do usuwania darni, pługi śnieżne,
silniki do maszyn, silniki elektryczne inne niż do pojazdów
lądowych, silniki statków powietrznych, transportery [maszyny], walce drogowe, zamiatarki drogowe, żurawie samojezdne, 9 akumulatory, elektryczne, do pojazdów, aplikacje
komputerowe do sterowania pojazdami, baterie, baterie
elektryczne, dalmierze [odległościomierze], dokumentacja
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komputerowa w formie elektronicznej, elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania sygnałami, kamery termowizyjne, kamery wideo, monitory [sprzęt komputerowy],
monitory wideo, oprogramowanie do użytku we wspomaganym kierowaniu pojazdami, oprogramowanie komputerowe do mobilnych aplikacji umożliwiających interakcje
i łączenie pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi,
oprogramowanie nawigacyjne, optyczne urządzenia do lokalizacji obiektów, optyczne urządzenia do monitoringu
obiektów śledzonych, pojazdy gaszące pożary, pojazdy
strażackie, programy komputerowe, programy komputerowe do obsługi pojazdów, programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe do użytku w autonomicznej kontroli pojazdów, programy komputerowe do użytku
w autonomicznej nawigacji pojazdów, programy komputerowe do zapewniania widoku 360 stopni dookoła pojazdu,
programy komputerowe nagrane, przekaźniki elektroniczne, przekaźniki sygnałowe, przyrządy pomiarowe, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne [ładowalne],
publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach
komputerowych, radary, roboty do nadzoru bezpieczeństwa, symulatory, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, systemy tryskaczy przeciwpożarowe, urządzenia
do kontroli bezpieczeństwa, urządzenia do kontrolowania
ognia, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami,
urządzenia do transmisji dźwięku, danych lub obrazów,
urządzenia do transmisji sygnału, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami, urządzenia
i przyrządy do ratownictwa, urządzenia i przyrządy nawigacyjne, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery
pokładowe], urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia pomiarowe, urządzenia sterujące do automatycznego kierowania
pojazdami, urządzenia zdalnego sterowania, 12 ambulanse
[karetki pogotowia], amortyzatory [części pojazdów], autobusy, bagażniki do pojazdów, bezzałogowe pojazdy przewozowe, ciężarówki, części nadwozia pojazdów, drezyny,
furgony [pojazdy], karoserie pojazdów, koła do pojazdów
lądowych, lokomotywy, mechanizmy napędowe, w tym
silniki do pojazdów lądowych, podwozia pojazdów, pojazdy autonomiczne, pojazdy bezzałogowe, pojazdy do poruszania się w powietrzu i przestrzeni kosmicznej, pojazdy
gąsienicowe, pojazdy i środki transportu, pojazdy kołowe,
pojazdy kosmiczne, pojazdy wojskowe, statki kosmiczne,
wojskowe pojazdy transportowe, wózki golfowe [pojazdy],
39 aeronautyka (transport -), akcje ratunkowe, holowanie
i ratownictwo, holowanie, magazynowanie, przewożenie
i dostarczanie towarów, transport, wypożyczanie pojazdów, załadunek i rozładunek towarów, zaopatrywanie
w wodę, 42 analizy biologiczne, analizy chemiczne, usługi
artystów grafików, ekspertyzy geologiczne, instalacje oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczania oprogramowania
komputerowego, prace badawczo-rozwojowe dla osób
trzecich, prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie
systemów komputerowych, analizy systemów komputerowych, testowanie pojazdów, usługi analityczne dotyczące
poszukiwania ropy na polach naftowych, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem
komputerowym, wzornictwo przemysłowe.
(210) 500886
(220) 2019 06 07
(731) PIOTROWSKA ANNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) INTERNATIONAL LASH COMPETITION IN POLAND

(531) 02.09.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 organizacja seminariów i konferencji z zakresu pielęgnacji i urody w szczególności rzęs, organizacja
imprez i konkursów sportowych, organizacja konkursów
z zakresu pielęgnacji urody w szczególności rzęs, organizacja
szkoleń z zakresu pielęgnacji urody, w szczególności rzęs.
501042
(220) 2019 06 12
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) AKADEMIA SOKOŁÓW
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, kabanosy,
wyroby, garmażeryjne na bazie mięsa wyroby na bazie mięsa, zupy, 35 usługi reklamowe marketingowe, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji, seminariów, kongresów, sympozjów.
(210)
(731)

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

501066
(220) 2019 06 12
PRIMY CORPORATION LIMITED, Pingsha, Zhuhai, CN
(znak słowno-graficzny)
Primy

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 podgrzewacze wody [aparatura], fontanny,
wyciągi kuchenne, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, muszle klozetowe [wc], krany, sterylizatory, umywalki
[części instalacji sanitarnych], zlewozmywaki, szybkowary,
elektryczne, 20 meble, blaty stołowe, stojaki, półki, stoły,
kredensy, toaletki, półka na talerze, szafy wnękowe, komody,
stojaki na ręczniki [meble].
(210) 501072
(220) 2019 06 12
(731) PIOTROWSKA ANNA, Gdańsk
(540) (znak graficzny)
(540)
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(531) 29.01.15, 02.09.04
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
balsamy do celów kosmetycznych, Henna [barwnik kosmetyczny], kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kosmetyki, kosmetyki do brwi,
kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, ołówki do brwi,
sztuczne rzęsy, sztuczne paznokcie, tusze do rzęs, 44 usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, usługi:
przedłużania, koloryzowania, podkręcania rzęs.
501158
(220) 2018 09 06
SYNTHOS DWORY 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Oświęcim
(540) (znak słowny)
(540) CR
(510), (511) 1 kleje szybkowiążące do użytku przemysłowego, kleje przemysłowe do użytku w budownictwie, kleje
stosowane w materiałach wiążących [przemysłowe], kleje
pochodzenia syntetycznego do użytku przemysłowego,
kleje do tkanin do użytku przemysłowego, kleje przemysłowe do użytku w instalacjach wodnokanalizacyjnych, kleje
do użytku przemysłowego w formie powłok, kleje do obróbki drewna do użytku przemysłowego, kleje na bazie wody
do użytku przemysłowego, preparaty do klejenia papieru
do użytku przemysłowego, kleje przemysłowe do użytku
w powlekaniu i uszczelnianiu, 16 kleje do celów domowych,
kleje do tkanin do użytku domowego, kleje do papieru lub
do użytku domowego, kleje do materiałów piśmiennych lub
do celów domowych, kleje do materiałów biurowych lub
do celów domowych, kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego, kleje z tworzyw sztucznych do użytku papierniczego lub domowego.
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(540) BIKO ALPINUS GROUP

(210)
(731)

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

501251
(220) 2019 06 17
BAFIA ANITA F.H.U. U BAFII, Poronin
(znak słowno-graficzny)
TATRZAŃSKA WHISKY Original Blended 3 YEARS
MATURATION

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 kaski ochronne, ochraniacze, okulary, tarcze odblaskowe, wskaźniki prędkości, 12 dzwonki do rowerów, pompki do rowerów, osłony łańcucha do rowerów, kosze na bidony,
uchwyty bagażowe do rowerów, siodełka rowerowe, kierownice rowerowe, stojaki rowerowe, 18 paski do uprzęży, uprzęże, plecaki, torby rowerowe, torebki, torby na kosmetyki, worki
żeglarskie, portfele, 25 odzież sportowo-turystyczna, odzież
wodoodporna, odzież termoaktywna, kurtki, bluzy, kamizelki,
kombinezony, peleryny, kaptury do ubrań, pulowery, swetry,
spodnie, spodenki, koszulki, trykoty, bielizna przeciwpotowa,
szaliki, rękawice, czapki, skarpetki, obuwie.
501277
(220) 2019 07 11
NSG TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X-cab

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 budynki przenośne niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, ścianki
działowe niemetalowe, budki telefoniczne niemetalowe,
przenośne, niemetalowe, wewnętrzne budki telefoniczne,
przenośne, modułowe sale konferencyjne niemetalowe,
przenośne, modułowe kapsuły na spotkania niemetalowe,
budynki niemetalowe w postaci kabin, 20 meble, meble
biurowe, przenośne ścianki biurowe, przesuwne ścianki działowe do pokoi, krzesła, przegrody meblowe, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna budek telefonicznych, sprzedaż hurtowa i detaliczna modułowych sal konferencyjnych, sprzedaż
hurtowa i detaliczna mebli.
501289
(220) 2019 06 17
EUROMARK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
W LIKWIDACJI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THERMAL CONTROL SYSTEM

(210)
(731)

(531) 06.01.02, 26.11.03, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 wyroby i napoje alkoholowe, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
501273
(220) 2019 06 17
EUROMARK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
W LIKWIDACJI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 24 tkaniny elastyczne, tkaniny włókiennicze,
podszewki, 25 odzież termoaktywna, odzież wodoodporna, kurtki, bluzy, kamizelki, kombinezony, spodnie, bielizna
wchłaniająca pot, kaptury do ubrań.
(210)
(731)
(540)
(540)

501480
(220) 2019 06 24
PRZYGODA ŁUKASZ JAN BIZNES GROUP,
Międzyrzecze Dolne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORIGINAL POLAND WWW.CANNABISSTOREPOLAND.
PL CANNABIS STORE POLAND

(210)
(731)

501405
(220) 2019 06 21
HARASIEWICZ PIOTR, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
NATURALNIE Z LASU

(531) 29.01.13, 03.04.07, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, ekstrakty mięsne, galarety mięsne, bekon,
dżemy, dziczyzna, flaki, grzyby konserwowane, kaszanka, kiełbaski do hot dogów, kiełbaski w cieście, korniszony,
marmolada, warzywa gotowane, pasztet z wątróbki, sałatki
warzywne, warzywa suszone, warzywa w puszkach, smalec,
szynka, wątroba, wieprzowina, zupy (składniki do sporządzania), tłuszcze jadalne, śmietana [produkty mleczarskie], zupy.
(210) 501409
(220) 2019 06 21
(310) 1987469
(320) 2019 02 05
(330) AU
(731) Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd, Dulwich, AU
(540) (znak słowny)
(540) BRING YOUR AUSTRALIAN
(510), (511) 33 wino, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(731)
(540)
(540)
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501452
(220) 2019 08 23
DUDWAŁ WOJCIECH, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
sailing division

(531) 27.05.05, 27.05.08, 18.03.02, 18.03.23
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski kompaktowe i video, mechanizmy do urządzeń uruchamianych
monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące i sortujące monety, systemy do przetwarzania danych, sprzęt i komputery,
urządzenia do gaszenia ognia.

(531) 05.03.11, 05.03.15, 24.03.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 zioła lecznicze suszone, napary lecznicze,
lecznicze napary ziołowe, diety na bazie konopi, lecznicze
ekstrakty ziołowe do celów medycznych, lecznicze ekstrakty z konopi siewnych, ziołowe preparaty lecznicze, lecznicze
oleje konopne, napoje na bazie konopi siewnych do celów
medycznych, produkty spożywcze na bazie konopi do celów medycznych, nalewki lecznicze, maści, oleje i syropy
lecznicze, zioła do palenia w celach leczniczych, sproszkowane białko na bazie konopi, białko i błonnik w proszku
na bazie konopi, batony na bazie konopi, zastępujące posiłki,
preparaty leczenia wszystkie przeznaczone do celów leczniczych, 25 odzież (czapki, koszulki, paski, bluzy, szale bandany), 30 preparaty aromatyczne do żywności, ciasto, ciastka,
wyroby cukiernicze, herbata i napoje na bazie herbaty, napoje na bazie i roślinne preparaty zastępujące, miód, czekolada
- produkty na bazie konopi, 34 bibułki i filtry papierosowe,
cygarniczki, fajki i przybory do czyszczenia, zapalniczki, zioła
do palenia, akcesoria dla palaczy (zapalniczki, popielniczki,
zapałki), 35 reklamowanie, organizacja i uruchamianie sieci
franczyzowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalającego nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować w hurtowni i sklepie z artykułami spożywczymi,
organizowanie działalności gospodarczej (doradztwo dotyczące prowadzenia specjalistycznych sklepów zajmujących
się sprzedażą towarów z THC do 0,02% -), zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie
udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich.
(210)
(731)
(540)
(540)

501497
(220) 2019 06 25
EU DRINK COMPANY S.A.C., Lima, PE
(znak słowno-graficzny)
BLOW UP! energy
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(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.02, 26.04.18, 24.17.04
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, w tym napoje gazowane, napoje energetyczne, napoje białkowe i napoje izotoniczne (hiper- lub hipotoniczne do użycia i/lub wymagane
przez sportowców), alkoholowe napoje słodowe będące piwem, bezalkoholowe napoje słodowe będące piwem, bezalkoholowe napoje słodowe inne niż piwo, piwo pszeniczne,
piwo porter, piwo ale, mocne piwa typu stout i lager, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy,
esencje i inne preparaty do produkcji napojów, a także tabletki
musujące (oranżada w proszku) i proszki do przygotowywania napojów i koktajli bezalkoholowych, napoje hipertoniczne
i hipotoniczne (do użytku przez sportowców i/lub wymagane przez sportowców), wody stołowe, napoje bezalkoholowe
z soków owocowych i warzywnych oraz bezalkoholowe ekstrakty owocowe, syropy do lemoniady, pastylki do napojów
musujących, aperitify i koktajle bezalkoholowe, 33 alkoholowe
napoje słodowe inne niż piwo, likiery słodowe.
(210) 501522
(220) 2019 06 25
(731) WAŁCERZ MAŁGORZATA NA WINKLU, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Na Winklu
(510), (511) 43 restauracje, restauracje samoobsługowe,
kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, usługi hotelowe, kafeterie, wypożyczanie urządzeń
do gotowania.
501527
(220) 2019 06 25
BARBASIEWICZ ROBERT JULIUSZ FLOX BROKER
SERVICE, Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) FLOX BROKER SERVICE
(510), (511) 36 ubezpieczeniowe usługi brokerskie.

(210)
(731)

501734
(220) 2019 07 01
URBANEK-ŁAWNICKA ANNA PILNIK I ZALOTKA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PILNIK I ZALOTKA
(210)
(731)

501746
(220) 2019 07 01
VIA WEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VIA WEST
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu.
(210)
(731)

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

501765
(220) 2019 07 01
SKLEPY KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
KOMFORT NAJLEPSZY WYBÓR, NAJLEPSZE CENY

(531)

29.01.13, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.04.02, 26.04.05,
26.04.18
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia sieci sklepów
z wykładzinami podłogowymi, matami z trzciny i tworzyw
sztucznych, tapetami ściennymi, słomiankami, matami łazienkowymi, matami i materacami gimnastycznymi, linoleum, dywanami, wykładzinami, chodnikami, dywanikami
samochodowymi, sztuczną darnią, glazurą, terakotą, boazerią, panelami, farbami, szpachlami, klejami przeznaczonymi
do klejenia tapet, wykładzin linoleum, glazury i terakoty,
środki czyszczące, toaletowe, perfumeryjne i kosmetyczne,
budowlane materiały metalowe i niemetalowe, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wentylacji, zasilania wodą
i do celów sanitarnych, meblami i artykułami wyposażenia
wnętrz, usługi menedżerskie, badania rynku, organizacja
kampanii reklamowych, doradztwo handlowo - fachowe,
dystrybucja materiałów reklamowych, reklama i wystawiennictwo towarów wyposażenia i wykończenia wnętrz dla
osób trzecich, pokazy towarów, gromadzenie, ekspozycja
i usługi w zakresie sprzedaży artykułów wyposażenia wnętrz,
usługi konsultingowe, 36 doradztwo finansowe, informacja
związana z prowadzeniem agencji usług finansowych, ubezpieczeniowych i nieruchomości, 42 usługi projektowania
i wystroju pomieszczeń, doradztwo w zakresie wystroju
mieszkań i wnętrz, testowanie materiałów przeznaczonych
do wystroju wnętrz.
501794
(220) 2019 07 01
AP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowny)
(540) RAVI
(510), (511) 8 maszynki do golenia, ostrza do golenia, zestawy do golenia, elektryczne maszynki do golenia, maszynki
do golenia, nieelektryczne, etui na maszynki do golenia,
żyletki do maszynek do golenia, ostrza do elektrycznych
maszynek do golenia, maszynki do golenia z wibrującym
ostrzem, ręczne przyrządy do strzyżenia, ręczne maszynki do strzyżenia, maszynki do strzyżenia brody, narzędzia
do kształtowania brody, nieelektryczne trymery do brody,
trymery do wąsów i brody, elektryczne maszynki do strzyżenia brody, maszynki do strzyżenia włosów, elektryczne maszynki do strzyżenia brody, maszynki do strzyżenia włosów,
elektryczne i na baterie, maszynki do strzyżenia do użytku
osobistego [elektryczne i nieelektryczne], elektryczne trymery do nosa, elektryczne trymery do uszu, elektryczne kar(210)
(731)

(531) 10.05.25, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, szkolenie
w zakresie kosmetyki i urody, organizacja szkoleń, seminaria
edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, 44 usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi kosmetyczne
w zakresie wykonywania makijażu, zabiegi kosmetyczne,
usługi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, usługi
kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji paznokci rąk, usługi przedłużania rzęs,
usługi koloryzacji rzęs, usługi podkręcania rzęs, usługi trwałego podkręcania rzęs.
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bownice do włosów, elektryczne prostownice do włosów,
elektryczne urządzenia do układania włosów, elektryczne
urządzenia do zaplatania włosów, elektryczne przyrządy
do kręcenia włosów, przybory ręczne do kręcenia włosów,
ręczne urządzenia do karbowania włosów, przybory do obcinania i usuwania włosów, nieelektryczne ręczne przyrządy
do kręcenia włosów, maszynki do przycinania włosów w nosie, urządzenia do laserowego usuwania włosów, inne niż
do celów medycznych, brzytwy, brzytwy jednorazowe, brzytwy japońskie, brzytwy elektryczne, nożyczki fryzjerskie, nożyczki do włosów, pilniki do paznokci, nożyczki do paznokci,
cążki do paznokci, obcinacze do paznokci, elektryczne polerki do paznokci, pilniki do paznokci, elektryczne, pilniki do paznokci nieelektryczne, polerki do paznokci nieelektryczne,
elektryczne urządzenia do polerowania paznokci, wymienne
głowice obrotowe do elektronicznych pilników do paznokci, zestawy do manicure, zestawy do manicure, elektryczne, przybory do manicure i pedicure, futerały na przyrządy
do manicure, przyrządy ręczne do kosmetycznej pielęgnacji
brwi, pęsety do depilacji, urządzenia do depilacji, przybory
do depilacji - elektryczne i nieelektryczne, 11 lampy do kręcenia włosów, umywalki do mycia włosów, suszarki do włosów, ręczne suszarki do włosów, stacjonarne suszarki do włosów, podróżne suszarki do włosów, suszarki do włosów
do użytku w salonach piękności, fryzjerskie suszarki hełmowe, nawilżacze do włosów do użytku w salonach piękności,
uchwyty przystosowane do suszarek do włosów, urządzenia
do suszenia włosów na podczerwień, kwarcowe lampy ultrafioletowe do celów kosmetycznych, łóżka opalające z promieniowaniem ultrafioletowym do celów kosmetycznych,
lampy do paznokci, urządzenia LED do suszenia paznokci,
21 szczotki do włosów, grzebienie do włosów, elektryczne
grzebienie do włosów, grzebienie do tapirowania włosów,
miski do farbowania włosów, pędzle do farbowania włosów,
dozowniki produktów do utrwalania włosów, podgrzewane elektrycznie szczotki do włosów, elektryczne obrotowe
szczotki do włosów, szczotki do stylizacji włosów gorącym
powietrzem, buteleczki do nakładania farby do włosów, dopasowane uchwyty na produkty do układania włosów, dopasowywane półki na produkty do utrwalania włosów.
501803
(220) 2019 07 01
MIODOWY SZLAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Honey Way
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze z miodem, miód, kawa, herbata, kakao, ryż, mąka,
słodycze, cukier, bułki, chleb, ciasta, ciastka, gofry, batony,
słodkie przekąski, orzechy w miodzie, orzechy w czekoladzie,
makarony, produkty mączne, mięso w cieście, naleśniki, paszteciki, pieczywo, pierożki, placki, przyprawy, spaghetti, pizza,
cukierki, czekolada, czekoladki, batony, bomboniery, napoje na bazie czekolady, galaretki owocowe, herbatniki, lody,
sorbety jako lody, desery, desery lodowe, pierniki, pralinki,
wyroby czekoladowe, preparaty zbożowe, żywność na bazie mąki, dania gotowe do spożycia na bazie mąki, mrożone
półprodukty żywnościowe na bazie mąki, sosy do sałatek,
chipsy zbożowe, kukurydza prażona, pieczywo zamrożone,
mrożonki zawarte w tej klasie, ketchup, krakersy, majonezy,
musztarda, puddingi, suchary, aromaty do żywności, miód
z dodatkiem suszonych owoców, miód z dodatkiem świeżych kawałków owoców, miód z dodatkiem jagód, miód
z dodatkiem nasion, miód z dodatkiem orzechów, ciasto cukiernicze, tortille, chałwa.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)
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501861
(220) 2019 07 04
STYCZYŃSKA EDYTA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
JOGAstudio saska kępa

(531)

02.01.08, 02.01.17, 02.01.23, 14.03.13, 15.07.20, 27.05.01,
29.01.11
(510), (511) 41 usługi edukacyjne związane z jogą.
501930
(220) 2019 07 05
FILIPIUK MAGDALENA BARBARA, Warszawa;
POLIWKA IWONA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAPPYMANI
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], farby do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], henna
do celów kosmetycznych, henna w proszku, kleje do celów
kosmetycznych, kosmetyki w formie, proszkowanej [pudry], kremy do paznokci, kremy do rąk, kremy kosmetyczne
do rąk, kremy ochronne, kremy, emulsje i żele nawilżające,
lakier do celów kosmetycznych, lakier do paznokci do celów
kosmetycznych, środki do usuwania lakierów, lakiery do paznokci, lakiery do paznokci w pisaku, lakiery nawierzchniowe
do paznokci, maski kosmetyczne, naklejki do ozdabiania ciała, nielecznicze kremy do stóp, nielecznicze olejki do rąk, odżywki do paznokci, odżywki do skórek wokół paznokci, odżywki do włosów, odżywki nawilżające do włosów, odżywki
pielęgnacyjne do włosów, odżywki stosowane na włosy, odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], olejki do odżywiania włosów, olejki do włosów, patyczki z watą do celów
kosmetycznych, lakiery do paznokci, peelingi złuszczające
do rąk, peelingi złuszczające do stóp, podkłady do lakierów
do paznokci, podkłady do paznokci [kosmetyki], rozpuszczalniki do usuwania lakierów, rzęsy, rzęsy sztuczne, środki
do usuwania lakieru, środki do usuwania paznokci żelowych,
szampony, szampony do włosów dla ludzi, szampony koloryzujące, szampony przeciwłupieżowe, szampony przeciwłupieżowe, nie do celów leczniczych, szampony z odżywką
do włosów, waciki do celów kosmetycznych, farby do włosów, wosk do depilacji, woski do depilacji, żel do paznokci,
żele do użytku kosmetycznego, żelowe maseczki na oczy,
zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, zmywacze
lakieru do paznokci [kosmetyki], 35 sprzedaż detaliczna
i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej)
na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni,
w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa
i reklama na stronach internetowych następujących towarów: antybakteryjne płyny do rąk, aplikatory kosmetyczne,
brzytwy, brzytwy elektryczne, cążki do obcinania paznokci,
cążki do obcinania paznokci [narzędzia ręczne], cążki do paznokci, cążki do skórek, chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych, chusteczki higieniczne, chusteczki papierowe
do użytku kosmetycznego, czepki chirurgiczne, dozowniki
do płynów stosowane z butelkami, dyfuzory powietrza,
elektryczne maszynki do strzyżenia włosów, elektryczne maszynki do strzyżenia włosów do użytku osobistego [ręczne],
elektryczne obrotowe szczotki do włosów, elektryczne pro-
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stownice do włosów, elektryczne suszarki do włosów, elektryczne trymery do nosa, elektryczne trymery do uszu, etui
na grzebienie, etui na maszynki do golenia, etui, futerały, frezarki, frezy do frezarek, gazety, grzebienie, grzebienie do tapirowania włosów, grzebienie do włosów, grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, japonki, jednorazowe rękawiczki
do użytku laboratoryjnego, kremy do rąk do celów medycznych, kremy lecznicze do stóp, kremy lecznicze do pielęgnacji stóp, kremy na odciski i nagniotki, kremy przeciwgrzybicze do użytku medycznego, książki, lampy UV nie do celów
medycznych, lecznicze kremy do stóp, lokówki, maszynki
do strzyżenia włosów do użytku osobistego, elektryczne
i nieelektryczne, maszynki do strzyżenia włosów, elektryczne
i na baterie, maszynki do strzyżenia włosów, nieelektryczne,
maszyny z oświetleniem LED, miseczki, miseczki do mycia
palców, naczynia ze szkła, naklejki, nieelektryczne lokówki,
nożyczki do paznokci, nożyczki do skórek wokół paznokcia,
nożyczki do włosów, nożyczki fryzjerskie, obcinacze do paznokci, obcinacze do paznokci [elektryczne lub nieelektryczne], okrągłe podkładki na odciski stóp, parafina, szczoteczki
do paznokci, pędzle, pędzle do farbowania włosów, pędzle
do nanoszenia farb, pęsety, pęsety do depilacji, piankowe
separatory do palców u nóg, do użytku podczas pedicure,
piankowe separatory palców u nóg, do użytku podczas pedicure, pilniki do paznokci, pilniki do paznokci nieelektryczne, pilniki do paznokci, elektryczne, płyny dezynfekujące
[inne niż mydło], płyny do leczenia grzybicy stóp, podgrzewacze wosku do depilacji, podgrzewane elektrycznie szczotki do włosów, podkłady, portfele do przypinania na pasku,
preparaty do suszenia lakierów, prostownice do włosów,
elektryczne, ręczne maszynki do strzyżenia, ręczne maszynki do strzyżenia włosów, ręczne suszarki do włosów, ręczniki papierowe, rozcieńczalniki do lakierów, środki na odciski,
suszarki do włosów, suszarki do włosów [do użytku domowego], suszarki do włosów do użytku w salonach piękności,
szczoteczki do paznokci, szczotki do włosów, tarki do usuwania zrogowaceń, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia, zagęszczacze do lakierów,
zestawy do manicure, zestawy do manicure, elektryczne, zestawy do pedicure, żyletki, baza podkładowa do paznokci
[kosmetyki], farby do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], henna do celów kosmetycznych, henna w proszku, kleje
do celów kosmetycznych, kosmetyki w formie, proszkowanej
[pudry], kremy do paznokci, kremy do rąk, kremy kosmetyczne do rąk, kremy ochronne, kremy, emulsje i żele nawilżające,
lakier do celów kosmetycznych, lakier do paznokci do celów
kosmetycznych, środki do usuwania lakierów, lakiery do paznokci, lakiery do paznokci w pisaku, lakiery nawierzchniowe
do paznokci, maski kosmetyczne, naklejki do ozdabiania ciała, nielecznicze kremy do stóp, nielecznicze olejki do rąk, odżywki do paznokci, odżywki do skórek wokół paznokci, odżywki do włosów, odżywki nawilżające do włosów, odżywki
pielęgnacyjne do włosów, odżywki stosowane na włosy, odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], olejki do odżywiania włosów, olejki do włosów, patyczki z watą do celów
kosmetycznych, lakiery do paznokci, peelingi złuszczające
do rąk, peelingi złuszczające do stóp, podkłady do lakierów
do paznokci, podkłady do paznokci [kosmetyki], rozpuszczalniki do usuwania lakierów, rzęsy, rzęsy sztuczne, środki
do usuwania lakieru, środki do usuwania paznokci żelowych,
szampony, szampony do włosów dla ludzi, szampony koloryzujące, szampony przeciwłupieżowe, szampony przeciwłupieżowe, nie do celów leczniczych, szampony z odżywką
do włosów, waciki do celów kosmetycznych, farby do włosów, wosk do depilacji, woski do depilacji, żel do paznokci,
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żele do użytku kosmetycznego, żelowe maseczki na oczy,
zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, zmywacze
lakieru do paznokci [kosmetyki], stipery do usuwania lakieru
hybrydowego, płyny do przemywania lakieru hybrydowego,
płyny do usuwania lakieru hybrydowego, miseczki do zdejmowania paznokci, lampy LED, żele do przedłużania paznokci, farbki akrylowe do zdobień, stemple do zdobień, parafina, wzorniki, bloki do matowienia płytki paznokci, łyżeczki
kosmetyczne, taśmy medyczne, paski do depilacji, pasta
cukrowa do depilacji, szpatułki drewniane do wosku, puder
akrylowy, szablony do przedłużania paznokci, marketing, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach internetowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży powyższych
towarów i świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej w Internecie, organizowanie targów, wystaw i pokazów
związanych z promocją powyższych towarów.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
(540)
(540)

501944
(220) 2019 07 06
STUCKI DAMIAN KAMIL FIZJOPOMOC, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
fizjo pomoc medical center

(531)

29.01.12, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.15, 27.05.17,
26.01.03, 26.02.05, 26.02.07
(510), (511) 10 wkładki korekcyjne, 44 fizjoterapia, osteopatia, masaż, suche igłowanie jako terapia, komputerowe badanie stóp, rehabilitacja stomatologiczna, kinesiotaping jako
terapia.
(210)
(731)
(540)
(540)

502033
(220) 2019 07 09
KUSTRA DARIUSZ MOON, Kraków
(znak słowno-graficzny)
Nadmorskie Przedszkole

(531) 02.05.08, 02.05.24, 01.03.15, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 przedszkola, usługi przedszkolne, nauczanie
przedszkolne, 43 placówki opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi, żłobki i ośrodki opieki dziennej, żłobki
dla dzieci, opieka nad dziećmi w klubach malucha, opieka
nad dziećmi w żłobkach.
(210) 502035
(220) 2019 07 09
(731) DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Drosed POLSKIE SMAKI Chcemy wiedzieć, co jemy
i sięgać po produkty ze sprawdzonego, pewnego
źródła. Ważne są dla nas jakość i bezpieczeństwo.
Wierzymy w proste receptury i składniki. Wierzymy
w. . PROSTE z natury Kurczak karmiony paszą BEZ
GMO POTWIERDZONE przez ekspertów JEDNOSTKI
CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY JAKOŚCI ŻYWNOŚCI
CENTRUM JAKOŚCI AGROEKO
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(540) Zakład Przemysłu Drzewnego w Lipie
Rok założenia 1941

(531) 07.15.05, 07.15.08, 26.15.05, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 40 obróbka drewna.
(210)
(731)
(540)
(540)

02.01.13, 03.07.03, 05.01.16, 05.11.11, 05.03.15, 18.01.08,
26.11.13, 25.01.15, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.15
(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.

502262
(220) 2019 07 15
SYSTEM 3E SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
DOM 3 E

(531)

502063
(220) 2019 07 09
NDL HOME PRODUCTS (H.K.) LIMITED,
Cheung Sha Wan, HK
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aiwa
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 komputery, sprzęt peryferyjny do komputerów, aplikacje komputerowe do pobrania, kasy rejestrujące,
kalkulatory, urządzenia do przetwarzania danych, gaśnice,
telefony komórkowe, smartfony, komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, nadajniki [telekomunikacja],
11 urządzenia oświetleniowe, urządzenia grzewcze, urządzenia wytwarzające parę, urządzenia do gotowania, urządzenia
do chłodzenia i mrożenia, urządzenia do suszenia, urządzenia wentylacyjne, urządzenia do zaopatrywania w wodę,
urządzenia do celów sanitarnych.
502164
(220) 2019 07 11
TOŚ MIECZYSŁAW ZAKŁAD PRZEMYSŁU
DRZEWNEGO W LIPIE, Lipa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

(531) 29.01.11, 27.05.05, 27.05.17, 27.07.21
(510), (511) 35 reklama budynków, domów, konstrukcji
budowalnych, 36 prowadzenie działalności inwestycyjnej
w zakresie nieruchomości, pozyskiwanie terenów pod inwestycje, usługi deweloperskie polegające na zakupie gruntów
budowlanych, zleceniu ich zabudowy, oferowaniu i sprzedaży wybudowanych lokali i domów, sprzedaż budynków,
domów, konstrukcji budowalnych, 37 usługi w zakresie: budownictwa oraz prowadzenia działalności deweloperskiej
w dziedzinie budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji
i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych, usług wykończeniowych, budowa lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych, prace budowlano - wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz, 42 projektowanie
architektoniczne w zakresie budowli i ich otoczenia, projektowanie instalacji budowlanych, projektowanie ogólnobudowlane, obsługa inżynierska kontraktów budowlanych.
502395
(220) 2019 07 17
POLMLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 life ENERGY
(210)
(731)
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(531) 26.01.02, 26.01.18, 26.01.17, 27.05.01, 27.07.21, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne,
29 napoje mleczne, jogurt, jogurty pitne, koktajle mleczne,
mleczne produkty, mleko w proszku, napoje na bazie jogurtu, napoje z produktów mlecznych.
502416
(220) 2019 07 17
JUVENES-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUVENES PROJEKT
(210)
(731)

(531) 26.04.19, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, prowadzenie negocjacji w celach
biznesowych, negocjowanie umów biznesowych i transakcji handlowych dla osób trzecich, wykonywanie ekspertyz
opłacalności, organizacja grup inwestorskich, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo handlowe i ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, doradztwo menedżerskie
w celach biznesowych, usługi agencyjne w zakresie pomocy
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzania i administrowania działalnością gospodarczą, usługi marketingowe i promocyjne, marketing inwestycyjny i budowlany, usługi reklamowe, reklama w Internecie, dystrybucja materiałów
reklamowych, organizacja i prowadzenie wystaw, pokazów,
targów, imprez, widowisk, festynów w celach biznesowych,
handlowych, promocyjnych i reklamowych, promocja sprzedaży, 36 prowadzenie działalności inwestycyjnej, prowadzenie działalności inwestycyjnej bezpośredniej oraz w charakterze inwestora zastępczego, finansowanie inwestycji,
usługi związane z finansowaniem inwestycji budowlanych,
organizacja i obsługa inwestycji kapitałowych, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, pozyskiwanie terenów pod inwestycje, dzierżawa nieruchomości,
ocena i wycena nieruchomości, pośrednictwo i obrót nieruchomościami, analizy rynku nieruchomości, usługi związane
z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, administrowanie budynkami, usługi związane z wynajmowaniem mieszkań, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie
finansów, informacja finansowa, usługi doradcze. konsultingowe i informacyjne dotyczące nieruchomości, usługi doradcze, konsultingowe i informacyjne w zakresie inwestycji
mieszkaniowych, usługi negocjacji w zakresie rozliczenia zobowiązań, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, usługi związane z budową budynków, dróg,
mostów, zapór lub linii przesyłowych, zarządzanie projektami budowlanymi, usługi związane z generalnym wykonawstwem w zakresie budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i komercyjnego, prace wykończeniowe, prace dekoratorskie, usługi związane z naprawami obiektów budowlanych, usługi w zakresie drobnych napraw budowlanych,
usługi związane z utrzymaniem budynków w ciągłej używal-
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ności, usługi w zakresie remontów budynków, konserwacje
i naprawa budynków, adaptacje budynków, restauracja budynków, nadzór budowlany, nadzór budowlany w zakresie
projektów dotyczących nieruchomości, nadzór budowlany
w zakresie obiektów inżynierii wodno-lądowej, konsultacje
w zakresie nadzoru budowlanego, nadzór inwestorski, monitorowanie zarządzania budynkami, wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego
i konserwacyjnego, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne dotyczące budownictwa, doradztwo inżynieryjne
w zakresie usług budowlanych, 42 usługi w zakresie projektowania architektonicznego i budowlanego, projektowanie
konstrukcyjne, projektowanie budynków i instalacji budowlanych, wykonywanie projektów technicznych, projektowanie i doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego,
projektowanie wnętrz, doradztwo, konsultacje i informacje
w zakresie projektowania, usługi architektoniczne i inżynieryjne, ekspertyzy i badania inżynieryjne, obsługa inżynieryjna kontraktów budowlanych, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii
i analiz technicznych w zakresie budownictwa, doradztwo,
konsultacje i informacje w zakresie usług architektonicznych
i inżynieryjnych.
(210) 502454
(220) 2019 07 18
(731) ROSZ ADAM AVICON, Łomianki
(540) (znak słowny)
(540) AVISCAN
(510), (511) 7 generatory, maszyny do obróbki tytoniu,
maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych, maszyny
do sortowania materiałów nadających się do przerobienia
na surowce wtórne, rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, filtry do maszyn, filtry powietrza do celów mechanicznych, maszyny do filtrowania, przesiewacze, wirówki,
wirówki przemysłowe, wibracyjne separatory [maszyny], separatory [maszyny], wkłady do maszyn filtrujących, drukarki
3d, maszyny do obróbki tworzyw sztucznych, maszyny przemysłowe do produkcji papierosów, maszyny produkujące
układy pamięciowe, mieszalniki, mechanizmy zrobotyzowane do obróbki tworzyw sztucznych, obrabiarki sterowane
numerycznie, półprzewodnikowe maszyny przetwarzające
do produkcji dysków magnetycznych, przyrządy mechaniczne do sterowania systemem, rozdrabniacze [maszyny],
sortownice optyczne, urządzenia manipulacyjne [maszyny] do użytku przemysłowego, zrobotyzowane maszyny
do zamykania, zrobotyzowane maszyny do wykańczania,
wibratory [maszyny] do celów przemysłowych, kompresory zrobotyzowane, zrobotyzowane separatory, filtry [części
maszyn lub silników], podajniki [części maszyn], platformy
dostępowe [mechaniczne], prowadnice do maszyn, regulatory, wirniki, sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn,
sterowniki pneumatyczne do maszyn, sterowniki hydrauliczne do maszyn.
(210) 502455
(220) 2019 07 18
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) IN JELLY
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany,
suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty diete-
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tyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie
z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, lecznicze napoje izotoniczne, lecznicze napoje mineralne, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, dodatki dietetyczne w formie napojów,
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, tabletki witaminowe,
dodatki witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe
w postaci suplementów diety, tabletki wspomagające odchudzanie, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty pobudzające apetyt, batony energetyzujące stanowiące
zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, dodatki
odżywcze.
(210) 502471
(220) 2019 07 18
(731) ROSZ ADAM AVICON, Łomianki
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 24.15.21, 26.03.23, 26.04.09, 29.01.12, 24.15.02, 26.03.04
(510), (511) 7 generatory, maszyny do obróbki tytoniu, maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych, maszyny
do sortowania materiałów nadających się do przerobienia
na surowce wtórne, rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, filtry do maszyn, filtry powietrza do celów mechanicznych, maszyny do filtrowania, przesiewacze, wirówki,
wirówki przemysłowe, wibracyjne separatory [maszyny], separatory [maszyny], wkłady do maszyn filtrujących, drukarki
3D, maszyny do obróbki tworzyw sztucznych, maszyny przemysłowe do produkcji papierosów, maszyny produkujące
układy pamięciowe, mieszalniki, mechanizmy zrobotyzowane do obróbki tworzyw sztucznych, obrabiarki sterowane
numerycznie, półprzewodnikowe maszyny przetwarzające
do produkcji dysków magnetycznych, przyrządy mechaniczne do sterowania systemem, rozdrabniacze [maszyny], sortownice optyczne, urządzenia manipulacyjne [maszyny]
do użytku przemysłowego, zrobotyzowane maszyny do zamykania, zrobotyzowane maszyny do wykańczania, wibratory [maszyny] do celów przemysłowych, kompresory zrobotyzowane, zrobotyzowane separatory, filtry [części maszyn lub
silników], podajniki [części maszyn], platformy dostępowe
[mechaniczne], prowadnice do maszyn, regulatory, wirniki,
sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, sterowniki
pneumatyczne do maszyn, sterowniki hydrauliczne do maszyn, 9 urządzenia, przyrządy, instalacje, sprzęt komputerowy,
komputery, komputery przemysłowe, oprogramowanie komputerowe do wyszukiwania, kompilacji, indeksowania i organizacji informacji, informacji elektronicznej w obrębie indywidualnych stacji roboczych, komputerów osobistych, sieci
komputerowych, Internetu, oprogramowanie komputerowe
do obsługi komunikacji w grupach poprzez sieci komputerowe oraz Internet, oprogramowanie komputerowe do tworzenia informacji, indeksów miejsc w sieci oraz indeksów innych
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źródeł informacji, urządzenia globalnej sieci komputerowej
do dostarczanego on-line oprogramowania komputerowego i publikacji w formie elektronicznej, interaktywny software, programy komputerowe nagrane, tablice na ogłoszenia
elektroniczne, zbiory danych nagrane na nośnikach informacji, wizualne i/lub odczytywalne maszynowo nośniki informacji, pobieralne publikacje elektroniczne, publikacje w formie elektronicznej, oprogramowanie komputerowe [software],
oprogramowanie zawierające wyszukiwarki i przeszukiwanie
baz danych, czujniki, cyfrowe urządzenia czuciowe, czujniki
fotoelektryczne, czujniki elektryczne, elektroniczne, laserowe,
magnetyczne, optyczne, oscylacyjne, piezoelektryczne, położenia LED, światłowodowe, ultradźwiękowe, czujniki do migawek, czujniki kątowe, czujniki i detektory, kontrolery czujników, elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania, elektroniczne sterowniki [ECG] do lamp i opraw oświetleniowych
LED, elektryczne instalacje sterujące, elektryczne jednostki
sterujące procesami, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, sterowniki przemysłowe wraz z oprogramowaniem, sterowniki komunikacyjne, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub systemów elektrycznych, elektronicznych
i mechanicznych, sterowniki oprogramowania do urządzeń
elektronicznych umożliwiające sprzętowi komputerowemu
i urządzeniom elektronicznym komunikację między sobą,
sterowniki wrażliwe na dźwięk do urządzeń i przyrządów
do oświetlania, elektroniczne sterowniki [ECG] do lamp
i opraw oświetleniowych LED, sterowniki urządzeń i oprogramowania sterowniki procesów [elektryczne], inteligentne sterowniki silników, sterowniki automatyki przemysłowej, sterowniki programowalne, sterowniki LED, sterowniki elektroniczne, sterowniki elektryczne sondy do celów naukowo-badawczych, sondy próżniowe do celów laboratoryjnych, detektory, wykrywacze [detektory], filtry do urządzeń optycznych, filtry optyczne, filtry podczerwieni, filtry polaryzacyjne,
elektrofiltry, filtry ultrafioletowe, inne niż do celów medycznych, filtry ze szkła optycznego, optyczne urządzenia do lokalizacji obiektów, celowniki optyczne [teleskopowe], lampy
elektronowe wzmacniające obraz, lunety, mikroskopy, fotomikroskopy, makroskopy, okulary powiększające, deflektory
wiązki optycznej, futerały na urządzenia optyczne, odbłyśniki
optyczne, śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, urządzenia i przyrządy optyczne, szkło optyczne, soczewki optyczne, optyczne przesuwniki fazowe, wzierniki
optyczne, optyka światłowodowa, pryzmaty [optyka], lupy
[optyka], lustra [optyka], pryzmaty [do teleskopów], spektrografy, urządzenia sterujące oświetleniem, elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania, elektroniczne kontrolery cyfrowe, elektroniczne regulatory, chipy z kodem DNA, stereomikroskopy, teleskopy, urządzenia do spektrometrii, elektrolizery, fluidyzacyjne suszarki, elektryczne wykrywacze obiektów, elektroniczne wykrywacze obiektów, przyrządy nawigacyjne, instalacje laserowe, inne niż do celów medycznych,
lampy elektronowe wzmacniające obraz, projektory profilowe, wzmacniacze obrazu, wzierniki światłowodowe [inne niż
do celów medycznych], urządzenia do obrazowania termicznego, inne niż do celów medycznych, urządzenia do manipulowania obrazami trójwymiarowymi, ultramikroskopy, teleskopowy sprzęt do śledzenia obiektów, teleskopowe wykrywacze obiektów, przyrządy zawierające okular, lasery do użytku przemysłowego, diody laserowe, lasery, nie do celów medycznych, sprzęt laserowy nie do celów medycznych, lasery
do celów naukowych, instalacje laserowe, inne niż do celów
medycznych, laserowe wskaźniki celu, złącza optyczne, złącza
kabli audio, złącza do światłowodów, złącza do kabli, złącza
do urządzeń telekomunikacyjnych, włókna do transmisji
dźwięków i obrazów, tuleje łączące do włókien światłowodo-
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wych, światłowody zachowujące polaryzację, magnetyczne
przewody telefoniczne, nadajniki optyczne do użytku z kablami światłowodowymi, okablowanie do komputerów, okablowanie sieciowe, osłony kabli światłowodowych, przejściówki do kabli koncentrycznych, przekaźniki koncentryczne,
przewody USB do telefonów komórkowych, przewody
świetlne USB, przełączniki optyczne, receptory światłowodowe, łączniki kabli koncentrycznych, łączniki koncentryczne,
łączniki światłowodowe, włókna do transmisji dźwięków i obrazów, światłowody, elektryczne przewody telefoniczne, elektryczne przewody telegraficzne, falowody, światłowody, kable wykorzystywane w sieci Ethernet, kable światłowodowe,
kable telekomunikacyjne, kable optyczne, kable koncentryczne, kable interfejsowe do multimediów o wysokiej rozdzielczości, kable do transmisji danych, kable USB, kable do przekaźników radiowych, elektryczne przewody telefoniczne,
elektryczne przewody telegraficzne, kable elektryczne
do przesyłania dźwięków i obrazów, kable elektryczne
do przesyłania dźwięków i obrazów, falowody, adaptery
do łączenia urządzeń medialnych, komponenty i części
do komputerów, hybrydowe dyski półprzewodnikowe
(SSHD), mikroprocesorowe urządzenia sterujące, magistrale
komputerowe, koprocesory matematyczne, kontrolery ruchu,
pamięci komputerowe, układy scalone do konkretnych zastosowań, urządzenia pamięci oprogramowania sprzętowego,
szafy przeznaczone do zainstalowania w nich komputerów,
anteny jako urządzenia komunikacyjne, urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci (Point-to-Point), urządzenia do transmisji, urządzenia do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych, dotykowe urządzenia komunikacyjne, elektroniczne urządzenia do przesyłania sygnałów
audio, nadajniki [telekomunikacja], odbiorniki-nadajniki satelitarne, optyczne urządzenia komunikacyjne, programowalne
urządzenia telekomunikacyjne, sieci komunikacyjne, sieci telekomunikacyjne, symulatory nadajników, zespoły nadajnikowe audio, urządzenie nadawczo-odbiorcze, urządzenia wysokiej częstotliwości, kamery internetowe, kamery konferencyjne, kamery do szybkiego skanowania, kamery na podczerwień, kamery termowizyjne, kamery aktywowane ruchem,
kamery endoskopowe do celów przemysłowych, kamery
nadzorujące, kamery do telewizji przemysłowej, urządzenia
i instrumenty pomiarowe, urządzenia fotometryczne [inne
niż do użytku medycznego], urządzenia do pomiarów precyzyjnych, przyrządy pomiarowe z cyfrowym odczytem, przyrządy do pomiaru oświetlenia, optyczne elementy pomiarowe, optyczne urządzenia pomiarowe, niwelatory, mierniki,
miary, magnetometry, liczniki, laserowe systemy pomiarowe,
przyrządy do pomiaru czasu (z wyłączeniem zegarów i zegarków), przyrządy do pomiaru energii elektrycznej, przyrządy
do pomiaru odległości i wymiarów, przyrządy do pomiaru
prędkości, przyrządy do pomiaru temperatury, przyrządy
do pomiaru wagi, urządzenia pomiarowe, do liczenia, wyrównywania i kalibracji, urządzenia pomiarowe, do liczenia, wyrównywania i kalibracji, przyrządy do pomiaru czasu (z wyłączeniem zegarów i zegarków), elektryczne urządzenia pomiarowe, laserowe urządzenie do pomiaru poziomu, podwodne
pomiarowe urządzenia sonarowe, przyrządy do pomiaru
oświetlenia, przyrządy pomiarowe, urządzenia do pomiarów
precyzyjnych, urządzenia i instrumenty pomiarowe, cyfrowe
urządzenia pomiarowe, urządzenia do testowania i kontroli
jakości, sprzęt do wykrywania i pomiaru odległości za pomocą światła [LIDAR] do pojazdów, regulatory ciśnienia [mierniki], teodolity, tonometry [nie do celów medycznych], spektrofotometry, skanujące densytometry laserowe, refraktometry,
reflektometry, reometry, niwelatory, mierniki, miary, magnetometry, liczniki, urządzenia do testowania i kontroli jakości,
czytniki kodów kreskowych, czytniki optyczne kodów, czytni-
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ki kodów, skanery rentgenowskie, inne niż do celów medycznych, skanery optyczne, skanery luminescencyjne, skanery,
skanery ręczne, skanery luminescencyjne, skanery 3D, skanery biometryczne, skanery podczerwieni, skanery digitalizujące, skanery elektroniczne, skanery obrazu, skanery optyczne,
przenośne skanery, cyfrowe skanery graficzne, skanery [urządzenia wejściowe], biometryczne skanery siatkówki, skanery
kodów kreskowych, skanery odcisków palców, skanery płyt
drukarskich, skanery do przetwarzania cyfrowego, skanery
[urządzenia do przetwarzania danych], adaptery do obiektywów do aparatu fotograficznego, dalmierze [do aparatów
fotograficznych], mocowania obiektywów do aparatu fotograficznego, powiększalniki, osłony obiektywów, osłona
na kamerę, procesory do przetwarzania obrazów, szpule [fotografia], syntezatory obrazów, stabilizatory obrazu, przykrywki obiektywu, przyrządy do obrazowania, urządzenia
do oświetlenia błyskowego, urządzenia do przetwarzania
obrazów, urządzenia do spektroskopii rentgenowskiej [inne
niż do celów medycznych], urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego [MRI], nie do celów medycznych, urządzenia do obrazowania elektronicznego, urządzenia do generowania obrazów wirtualnych, okulary 3D, migawki obiektywów, migawki optyczne, wzmacniacze optyczne, dyski optyczne, dyski komputerowe, urządzenia i nośniki
do przechowywania danych, urządzenia audiowizualne i fotograficzne, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), sprzęt do komunikacji, termograficzne urządzenia, inne niż do celów medycznych, telekonwertery, sprzęt endoskopowy do celów przemysłowych, urządzenia wielofunkcyjne do zdalnego sterowania, elektroniczne
urządzenia szyfrujące, kodery optyczne, kodery magnetyczne, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, procesory mowy, odbiorniki optyczne, ograniczniki sygnału, urządzenia do montowania kamer, urządzenia do gromadzenia danych, znaczniki RFID [wykorzystujące technologię identyfikacji radiowej], wzmacniacze cyfrowe, wzmacniacze, urządzenia mocujące do monitorów, urządzenia i przyrządy kodujące i dekodujące, aparatura sygnalizacyjna, mechanizmy kontroli dostępu, urządzenia zabezpieczające
i ochronne, elektroniczne etykietki zabezpieczające, elektroniczne etykiety identyfikacyjne i oznaczenia, elektroniczne
urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, elektroniczne bazy danych, interaktywne bazy danych, spektrometry, spektroskopy, taksometry, zdalnie sterowane urządzenia
telemetryczne, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wariometry, urządzenia topograficzna [elektroniczne], urządzenia telemetryczne do zastosowań z zakresu silników, urządzenia synchronizacyjne do urządzeń do obróbki przemysłowej,
przyrządy obserwacyjne, wzmacniacze obrazu, wzmacniacze
światła resztkowego, wizjery optyczne, wzmacniacze optyczne, aparatura optyczna na podczerwień, artykuły optyczne,
deflektory wiązki optycznej, futerały na urządzenia optyczne,
kondensory optyczne, mikroskopy z oświetleniem LED, odbłyśniki optyczne, okulary inteligentne, optyczne przesuwniki
fazowe, optyczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, optyczne wykrywacze obiektów, optyczny sprzęt
do śledzenia obiektów, pryzmaty do celów optycznych, przyrządy zawierające okular, stereoskopy, szkło do rotatora Faradaya, szkło optyczne, teleskopowe urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, teleskopowe wykrywacze obiektów, urządzenia do badań optycznych do użytku przemysłowego, urządzenia i przyrządy do astronomii, urządzenia
i przyrządy do fizyki, urządzenia i przyrządy optyczne, wzierniki optyczne, wzierniki optyczne do przeprowadzania inspekcji, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach infor-
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macje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, aparatura sygnalizacyjna, mechanizmy kontroli dostępu, urządzenia zabezpieczające i ochronne, błyskowe światła bezpieczeństwa radary,
sonary, systemy radarowe, systemy automatyki domowej,
systemy nadzoru wideo, urządzenia do spektrometrii, teleskopy, filtry na obiektywy [do aparatów fotograficznych],
obiektywy do mikroskopów, obiektywy, obiektywy [soczewki] optyka, obiektywy wymienne, obiektywy powiększające,
obiektywy [soczewki] do astrofotografii, obiektywy powiększające, adaptery baterii, ładowarki, stacje dokujące, transformatory, zasilacze, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery,
urządzenia do monitorowania, urządzenia do testowania
i kontroli jakości, przyrządy do pomiaru energii elektrycznej,
przyrządy do pomiaru odległości i wymiarów, przyrządy
do pomiaru prędkości, przyrządy do pomiaru temperatury,
przyrządy po pomiaru wagi, optyczne elementy pomiarowe,
laboratoryjne urządzenia optyczne, urządzenia optyczne,
wzmacniacze i korektory, oscyloskopy laboratoryjne, pryzmaty [do mikroskopów], pryzmaty do celów naukowych, przesłony filtrów do użytku laboratoryjnego, przyrządy laboratoryjne, inne niż do użytku medycznego, roboty laboratoryjne,
urządzenia filtrujące do użytku laboratoryjnego, urządzenia
i przyrządy laboratoryjne, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, wirówki laboratoryjne, urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych,
lampy szczelinowe [biomikroskopy], separatory magnetyczne do celów naukowych, reflektory [do mikroskopów], reflektory [do teleskopów], roboty edukacyjne, satelity do celów
naukowych, stoły optyczne, symulatory urządzeń, teleskopy,
urządzenia dydaktyczne i instruktażowe, urządzenia i przyrządy do nauczania, urządzenia i przyrządy naukowe, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, diody laserowe, przyrządy
miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna, internetowa urządzeń i przyrządów: naukowych, geodezyjnych, fotograficznych, optycznych, wagowych, pomiarowych, dydaktycznych,
sygnalizacyjnych, kontrolnych, urządzeń i przyrządów
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzeń
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetycznych nośników danych, nagranych dysków, maszyn liczących, osprzęt do przetwarzania danych,
komputerów, programów komputerowych, urządzeń
do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, suszenia, wentylacji,
zaopatrzenia w wodę, maszyn i obrabiarek, silników (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmów
sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach
lądowych), skanerów, kamer, kabli, czytników kodów, obiektywów, oświetlaczy, filtrów, filtrów optycznych, komputerów,
komputerów przemysłowych, sterowników, spektrofotometrów, systematyzacja i pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, telefoniczne udzielanie informacji, usługi call-center, w tym przetwarzanie zleceń zakupu, reklamacji i zapytań ofertowych,
udostępnienie i prowadzenie hotline serwisowej dla użytkowników Internetu, telefonów komórkowych lub innych
urządzeń mobilnych, mianowicie doradztwo odnośnie produktów (reklama) i/lub przyjmowanie zamówień, fakturowanie i obsługa reklamacji (handel elektroniczny) przez hotline
serwisową, usługi związane z długoterminowym planowaniem i budowaniem zarządzania relacjami za pomocą programów motywacyjnych i/lub lojalnościowych, zarządzanie
planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz
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planami promocyjnymi, informacja on-line dotycząca marketingu, programów lojalnościowych, bonusowych, zniżek, bonów, kart, czeków, kodów, kuponów, nośników umożliwiających doładowanie wartościowe, promocja sprzedaży, forum
informacyjne dla konsumentów, organizowanie dystrybucji
bonów towarowych, wartościowych, podarunkowych, czeków wartościowych, czeków podarunkowych, kart podarunkowych, kart wartościowych, zniżek, kuponów, kodów, nośników umożliwiających doładowanie wartościowe za pośrednictwem telefonów komórkowych, innych urządzeń mobilnych, jak i poprzez Internet, organizowanie gier, konkursów
wystaw, prezentacji i loterii oraz imprez rozrywkowych w celach handlowych lub reklamowych, także on-line przy zastosowaniu sieci komputerowych, organizowanie targów, giełd
handlowych i reklamowych, usługi marketingowe, organizowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, pozyskiwanie
informacji o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizacji, zarządzania i promocji, usługi franchisingu zawarte w tej klasie, usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, plikami, obróbka danych komputerowych, systematyzacja informacji prowadzona w komputerowych bazach
danych, zarządzanie sprzedażą przez Internet, prowadzenie
wykazu informacji handlowych w Internecie, przeprowadzanie sondaży, badania i analiza rynku, analiza kosztów, sporządzanie statystyk, badania opinii publicznej, także na podstawie ankiet wypełnianych on-line, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, usługi biurowe, automatyczne przetwarzanie danych, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej związane z przetwarzaniem danych, gromadzenie i systematyzacja informacji wykorzystywanych
w transmisjach elektronicznych, kompilowanie i systematyzowanie informacji w bankach danych, doradztwo biznesowe, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarcza i marketingu, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień on-line, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, skomputeryzowane
zamówienia towarów, pośrednictwo w zakresie transakcji
handlowych i umów handlowych, świadczenie usług porównania cen on-line, usługi w zakresie analizy cen, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarcza w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie zamówień na rzecz
osób trzecich, 42 usługi informatyczne w zakresie interaktywnej platformy do wymiany informacji, zwłaszcza informacji
kontaktowych różnego rodzaju, naukowe i techniczne usługi
i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza i badanie produktów, projektowanie, rozwój, powielanie i instalacje
komputerowego, telekomunikacyjnego, teleinformatycznego sprzętu, urządzeń, systemów i oprogramowania, prace
badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, prace badawczo-rozwojowe nad produktami, przetwarzanie danych, opracowywanie projektów technicznych, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie materiałów, produktów,
maszyn, kontrola jakości, prace badawczo-rozwojowe zakresie sprzętu komputerowego, komputerów przemysłowych,
maszyn, urządzeń i przyrządów pomiarowych, optycznych,
sygnalizacyjnych, oświetleniowych, do zapisu danych, telekomunikacyjnego, teleinformatycznego i oprogramowania,
rozwój, tworzenie, rozbudowa i konserwacja (ulepszanie i aktualizacja) systemów komputerowych, usługi bibliotek programów komputerowych i baz danych, jak również ich wynajem, doradztwo w sprawach urządzeń komputerowych, teleinformatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi oraz
serwisami internetowymi, projektowanie i opracowywanie
portali internetowych, administrowanie portalami interneto-
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wymi, prowadzenie serwerów, tworzenie, utrzymywanie,
projektowanie serwisów internetowych WWW, obsługa forum dyskusyjnego, wzornictwo i rozwój produktów multimedialnych, multimedialnego software, usługi artystów grafików, plastyków, usługi graficzne, wzornictwo przemysłowe,
usługi administratora baz danych, także monitorowanie, zestrajanie i sprawdzanie zasobów danych dla mailingu masowego. obsługa elektronicznej i internetowej platformy, prowadzenie stron komputerowych, w szczególności stron
z platformą o użyteczności społecznej on-line do handlu,
wymiany informacji, sprzedaży, napraw, serwisowania, regeneracji, reklamacji elektronicznej dla zarejestrowanych użytkowników, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu
do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, tworzenie indeksów informacji, dostarczanie interfejsów programowych dostępnych poprzez sieć komputerową w celu tworzenia usług informacyjnych dostosowanych
do indywidualnych potrzeb dostępnych przez globalną sieć
komputerową w celu wyszukiwania, przekazywania i przetwarzania informacji w zakresie sprzedaży, promocji, napraw,
serwisowania, reklamacji, gwarancji, konserwacji oraz usług
w formie tekstu, elektronicznych dokumentów, banków danych, grafiki i audiowizualnych informacji. odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, tworzenie
komputerowych baz danych, wszystkie powyższe usługi także świadczone on-line, prowadzenie serwerów, elektroniczna
konwersja danych lub programów, instalacje oprogramowania komputerowego, wypożyczanie komputerów, oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, doradztwo w sprawach sprzętu
i oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa technicznego związane z programowaniem komputerowym,
usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej,
doradztwo w zakresie projektów technologicznych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania
danych.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

502473
(220) 2019 07 18
ROSZ ADAM AVICON, Łomianki
(znak słowno-graficzny)
AVICON ADVANCED VISION CONTROL

24.15.02, 24.15.21, 26.03.04, 26.03.23, 26.04.09, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 7 generatory, maszyny do obróbki tytoniu, maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych, maszyny
do sortowania materiałów nadających się do przerobienia
na surowce wtórne, rozdrabniacze [maszyny] do celów
przemysłowych, filtry do maszyn, filtry powietrza do celów
mechanicznych, maszyny do filtrowania, przesiewacze, wirówki, wirówki przemysłowe, wibracyjne separatory [maszyny], separatory [maszyny], wkłady do maszyn filtrujących, drukarki 3D, maszyny do obróbki tworzyw sztucznych, maszyny przemysłowe do produkcji papierosów,
maszyny produkujące układy pamięciowe, mieszalniki, mechanizmy zrobotyzowane do obróbki tworzyw sztucznych,
obrabiarki sterowane numerycznie, półprzewodnikowe
maszyny przetwarzające do produkcji dysków magnetycznych, przyrządy mechaniczne do sterowania systemem,
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rozdrabniacze [maszyny], sortownice optyczne, urządzenia
manipulacyjne [maszyny] do użytku przemysłowego, zrobotyzowane maszyny do zamykania, zrobotyzowane maszyny do wykańczania, wibratory [maszyny] do celów przemysłowych, kompresory zrobotyzowane, zrobotyzowane
separatory, filtry [części maszyn lub silników], podajniki
[części maszyn], platformy dostępowe [mechaniczne], prowadnice do maszyn, regulatory, wirniki, sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, sterowniki pneumatyczne
do maszyn, sterowniki hydrauliczne do maszyn, 9 urządzenia, przyrządy, instalacje, sprzęt komputerowy, komputery,
komputery przemysłowe, oprogramowanie komputerowe
do wyszukiwania, kompilacji, indeksowania i organizacji informacji, informacji elektronicznej w obrębie indywidualnych stacji roboczych, komputerów osobistych, sieci komputerowych, Internetu, oprogramowanie komputerowe
do obsługi komunikacji w grupach poprzez sieci komputerowe oraz Internet, oprogramowanie komputerowe
do tworzenia informacji, indeksów miejsc w sieci oraz indeksów innych źródeł informacji, urządzenia globalnej sieci
komputerowej do dostarczanego on-line oprogramowania
komputerowego i publikacji w formie elektronicznej, interaktywny software, programy komputerowe nagrane, tablice na ogłoszenia elektroniczne, zbiory danych nagrane
na nośnikach informacji, wizualne i/lub odczytywalne maszynowo nośniki informacji, pobieralne publikacje elektroniczne, publikacje w formie elektronicznej, oprogramowanie komputerowe [software], oprogramowanie zawierające
wyszukiwarki i przeszukiwanie baz danych, czujniki, cyfrowe urządzenia czuciowe, czujniki fotoelektryczne, czujniki
elektryczne, elektroniczne, laserowe, magnetyczne, optyczne, oscylacyjne, piezoelektryczne, położenia LED, światłowodowe, ultradźwiękowe, czujniki do migawek, czujniki
kątowe, czujniki i detektory, kontrolery czujników, elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania, elektroniczne
sterowniki [ECG] do lamp i opraw oświetleniowych LED,
elektryczne instalacje sterujące, elektryczne jednostki sterujące procesami, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, sterowniki przemysłowe wraz z oprogramowaniem,
sterowniki komunikacyjne, bezprzewodowe sterowniki
do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania
i statusu innych urządzeń lub systemów elektrycznych,
elektronicznych i mechanicznych, sterowniki oprogramowania do urządzeń elektronicznych umożliwiające sprzętowi komputerowemu i urządzeniom elektronicznym komunikację między sobą, sterowniki wrażliwe na dźwięk
do urządzeń i przyrządów do oświetlania, elektroniczne
sterowniki [ECG] do lamp i opraw oświetleniowych LED,
sterowniki urządzeń i oprogramowania sterowniki procesów [elektryczne], inteligentne sterowniki silników, sterowniki automatyki przemysłowej, sterowniki programowalne,
sterowniki LED, sterowniki elektroniczne, sterowniki elektryczne sondy do celów naukowo-badawczych, sondy
próżniowe do celów laboratoryjnych, detektory, wykrywacze [detektory], filtry do urządzeń optycznych, filtry optyczne, filtry podczerwieni, filtry polaryzacyjne, elektrofiltry, filtry ultrafioletowe, inne niż do celów medycznych, filtry
ze szkła optycznego, optyczne urządzenia do lokalizacji
obiektów, celowniki optyczne [teleskopowe], lampy elektronowe wzmacniające obraz, lunety, mikroskopy, fotomikroskopy, makroskopy, okulary powiększające, deflektory
wiązki optycznej, futerały na urządzenia optyczne, odbłyśniki optyczne, śruby mikrometryczne do instrumentów
optycznych, urządzenia i przyrządy optyczne, szkło optyczne, soczewki optyczne, optyczne przesuwniki fazowe,
wzierniki optyczne, optyka światłowodowa, pryzmaty
[optyka], lupy [optyka], lustra [optyka], pryzmaty [do tele-
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skopów], spektrografy, urządzenia sterujące oświetleniem,
elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania, elektroniczne kontrolery cyfrowe, elektroniczne regulatory, chipy
z kodem DNA, stereomikroskopy, teleskopy, urządzenia
do spektrometrii, elektrolizery, fluidyzacyjne suszarki, elektryczne wykrywacze obiektów, elektroniczne wykrywacze
obiektów, przyrządy nawigacyjne, instalacje laserowe, inne
niż do celów medycznych, lampy elektronowe wzmacniające obraz, projektory profilowe, wzmacniacze obrazu,
wzierniki światłowodowe [inne niż do celów medycznych],
urządzenia do obrazowania termicznego, inne niż do celów medycznych, urządzenia do manipulowania obrazami
trójwymiarowymi, ultramikroskopy, teleskopowy sprzęt
do śledzenia obiektów, teleskopowe wykrywacze obiektów, przyrządy zawierające okular, lasery do użytku przemysłowego, diody laserowe, lasery, nie do celów medycznych, sprzęt laserowy nie do celów medycznych, lasery
do celów naukowych, instalacje laserowe, inne niż do celów medycznych, laserowe wskaźniki celu, złącza optyczne,
złącza kabli audio, złącza do światłowodów, złącza do kabli,
złącza do urządzeń telekomunikacyjnych, włókna do transmisji dźwięków i obrazów, tuleje łączące do włókien światłowodowych, światłowody zachowujące polaryzację, magnetyczne przewody telefoniczne, nadajniki optyczne
do użytku z kablami światłowodowymi, okablowanie
do komputerów, okablowanie sieciowe, osłony kabli światłowodowych, przejściówki do kabli koncentrycznych,
przekaźniki koncentryczne, przewody USB do telefonów
komórkowych, przewody świetlne USB, przełączniki
optyczne, receptory światłowodowe, łączniki kabli koncentrycznych, łączniki koncentryczne, łączniki światłowodowe,
włókna do transmisji dźwięków i obrazów, światłowody,
elektryczne przewody telefoniczne, elektryczne przewody
telegraficzne, falowody, światłowody, kable wykorzystywane w sieci Ethernet, kable światłowodowe, kable telekomunikacyjne, kable optyczne, kable koncentryczne, kable interfejsowe do multimediów o wysokiej rozdzielczości, kable do transmisji danych, kable USB, kable do przekaźników
radiowych, elektryczne przewody telefoniczne, elektryczne przewody telegraficzne, kable elektryczne do przesyłania dźwięków i obrazów, kable elektryczne do przesyłania
dźwięków i obrazów, falowody, adaptery do łączenia urządzeń medialnych, komponenty i części do komputerów,
hybrydowe dyski półprzewodnikowe (SSHD), mikroprocesorowe urządzenia sterujące, magistrale komputerowe, koprocesory matematyczne, kontrolery ruchu, pamięci komputerowe, układy scalone do konkretnych zastosowań,
urządzenia pamięci oprogramowania sprzętowego, szafy
przeznaczone do zainstalowania w nich komputerów, anteny jako urządzenia komunikacyjne, urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci (Point-to-Point), urządzenia do transmisji, urządzenia do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych, dotykowe urządzenia komunikacyjne, elektroniczne urządzenia do przesyłania sygnałów audio, nadajniki [telekomunikacja], odbiorniki-nadajniki satelitarne, optyczne urządzenia komunikacyjne,
programowalne urządzenia telekomunikacyjne, sieci komunikacyjne, sieci telekomunikacyjne, symulatory nadajników, zespoły nadajnikowe audio, urządzenie nadawczo-odbiorcze, urządzenia wysokiej częstotliwości, kamery internetowe, kamery konferencyjne, kamery do szybkiego
skanowania, kamery na podczerwień, kamery termowizyjne, kamery aktywowane ruchem, kamery endoskopowe
do celów przemysłowych, kamery nadzorujące, kamery
do telewizji przemysłowej, urządzenia i instrumenty pomiarowe, urządzenia fotometryczne [inne niż do użytku medycznego], urządzenia do pomiarów precyzyjnych, przy-

27

rządy pomiarowe z cyfrowym odczytem, przyrządy do pomiaru oświetlenia, optyczne elementy pomiarowe, optyczne urządzenia pomiarowe, niwelatory, mierniki, miary, magnetometry, liczniki, laserowe systemy pomiarowe, przyrządy do pomiaru czasu (z wyłączeniem zegarów i zegarków), przyrządy do pomiaru energii elektrycznej, przyrządy
do pomiaru odległości i wymiarów, przyrządy do pomiaru
prędkości, przyrządy do pomiaru temperatury, przyrządy
do pomiaru wagi, urządzenia pomiarowe, do liczenia, wyrównywania i kalibracji, urządzenia pomiarowe, do liczenia,
wyrównywania i kalibracji, przyrządy do pomiaru czasu
(z wyłączeniem zegarów i zegarków), elektryczne urządzenia pomiarowe, laserowe urządzenie do pomiaru poziomu,
podwodne pomiarowe urządzenia sonarowe, przyrządy
do pomiaru oświetlenia, przyrządy pomiarowe, urządzenia
do pomiarów precyzyjnych, urządzenia i instrumenty pomiarowe, cyfrowe urządzenia pomiarowe, urządzenia
do testowania i kontroli jakości, sprzęt do wykrywania i pomiaru odległości za pomocą światła [LIDAR] do pojazdów,
regulatory ciśnienia [mierniki], teodolity, tonometry
[nie do celów medycznych], spektrofotometry, skanujące
densytometry laserowe, refraktometry, reflektometry, reometry, niwelatory, mierniki, miary, magnetometry, liczniki,
urządzenia do testowania i kontroli jakości, czytniki kodów
kreskowych, czytniki optyczne kodów, czytniki kodów, skanery rentgenowskie, inne niż do celów medycznych, skanery optyczne, skanery luminescencyjne, skanery, skanery
ręczne, skanery luminescencyjne, skanery 3D, skanery biometryczne, skanery podczerwieni, skanery digitalizujące,
skanery elektroniczne, skanery obrazu, skanery optyczne,
przenośne skanery, cyfrowe skanery graficzne, skanery
[urządzenia wejściowe], biometryczne skanery siatkówki,
skanery kodów kreskowych, skanery odcisków palców, skanery płyt drukarskich, skanery do przetwarzania cyfrowego, skanery [urządzenia do przetwarzania danych], adaptery do obiektywów do aparatu fotograficznego, dalmierze
[do aparatów fotograficznych], mocowania obiektywów
do aparatu fotograficznego, powiększalniki, osłony obiektywów, osłona na kamerę, procesory do przetwarzania obrazów, szpule [fotografia], syntezatory obrazów, stabilizatory obrazu, przykrywki obiektywu, przyrządy do obrazowania, urządzenia do oświetlenia błyskowego, urządzenia
do przetwarzania obrazów, urządzenia do spektroskopii
rentgenowskiej [inne niż do celów medycznych], urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego
[MRI], nie do celów medycznych, urządzenia do obrazowania elektronicznego, urządzenia do generowania obrazów
wirtualnych, okulary 3D, migawki obiektywów, migawki
optyczne, wzmacniacze optyczne, dyski optyczne, dyski
komputerowe, urządzenia i nośniki do przechowywania
danych, urządzenia audiowizualne i fotograficzne, sprzęt
i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), sprzęt do komunikacji, termograficzne urządzenia,
inne niż do celów medycznych, telekonwertery, sprzęt endoskopowy do celów przemysłowych, urządzenia wielofunkcyjne do zdalnego sterowania, elektroniczne urządzenia szyfrujące, kodery optyczne, kodery magnetyczne, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję,
procesory mowy, odbiorniki optyczne, ograniczniki sygnału, urządzenia do montowania kamer, urządzenia do gromadzenia danych, znaczniki RFID [wykorzystujące technologię identyfikacji radiowej], wzmacniacze cyfrowe,
wzmacniacze, urządzenia mocujące do monitorów, urządzenia i przyrządy kodujące i dekodujące, aparatura sygnalizacyjna, mechanizmy kontroli dostępu, urządzenia zabezpieczające i ochronne, elektroniczne etykietki zabezpieczające, elektroniczne etykiety identyfikacyjne i oznaczenia,
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elektroniczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, elektroniczne bazy danych, interaktywne bazy danych, spektrometry, spektroskopy, taksometry, zdalnie sterowane urządzenia telemetryczne, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wariometry, urządzenia topograficzna
[elektroniczne], urządzenia telemetryczne do zastosowań
z zakresu silników, urządzenia synchronizacyjne do urządzeń do obróbki przemysłowej, przyrządy obserwacyjne,
wzmacniacze obrazu, wzmacniacze światła resztkowego,
wizjery optyczne, wzmacniacze optyczne, aparatura
optyczna na podczerwień, artykuły optyczne, deflektory
wiązki optycznej, futerały na urządzenia optyczne, kondensory optyczne, mikroskopy z oświetleniem LED, odbłyśniki
optyczne, okulary inteligentne, optyczne przesuwniki fazowe, optyczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, optyczne wykrywacze obiektów, optyczny sprzęt
do śledzenia obiektów, pryzmaty do celów optycznych,
przyrządy zawierające okular, stereoskopy, szkło do rotatora
Faradaya, szkło optyczne, teleskopowe urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, teleskopowe wykrywacze
obiektów, urządzenia do badań optycznych do użytku
przemysłowego, urządzenia i przyrządy do astronomii,
urządzenia i przyrządy do fizyki, urządzenia i przyrządy
optyczne, wzierniki optyczne, wzierniki optyczne do przeprowadzania inspekcji, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, alarmy i urządzenia
ostrzegawcze, aparatura sygnalizacyjna, mechanizmy kontroli dostępu, urządzenia zabezpieczające i ochronne, błyskowe światła bezpieczeństwa radary, sonary, systemy radarowe, systemy automatyki domowej, systemy nadzoru
wideo, urządzenia do spektrometrii, teleskopy, filtry
na obiektywy [do aparatów fotograficznych], obiektywy
do mikroskopów, obiektywy, obiektywy [soczewki] optyka,
obiektywy wymienne, obiektywy powiększające, obiektywy [soczewki] do astrofotografii, obiektywy powiększające,
adaptery baterii, ładowarki, stacje dokujące, transformatory,
zasilacze, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia do monitorowania, urządzenia do testowania i kontroli jakości, przyrządy do pomiaru energii elektrycznej,
przyrządy do pomiaru odległości i wymiarów, przyrządy
do pomiaru prędkości, przyrządy do pomiaru temperatury,
przyrządy po pomiaru wagi, optyczne elementy pomiarowe, laboratoryjne urządzenia optyczne, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, oscyloskopy laboratoryjne,
pryzmaty [do mikroskopów], pryzmaty do celów naukowych, przesłony filtrów do użytku laboratoryjnego, przyrządy laboratoryjne, inne niż do użytku medycznego, roboty laboratoryjne, urządzenia filtrujące do użytku laboratoryjnego, urządzenia i przyrządy laboratoryjne, urządzenia
naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii
elektrycznej, wirówki laboratoryjne, urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, lampy szczelinowe [biomikroskopy], separatory magnetyczne do celów naukowych, reflektory [do mikroskopów], reflektory [do teleskopów], roboty edukacyjne, satelity do celów naukowych, stoły
optyczne, symulatory urządzeń, teleskopy, urządzenia dydaktyczne i instruktażowe, urządzenia i przyrządy do nauczania, urządzenia i przyrządy naukowe, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania
celu i kartograficzne, diody laserowe, przyrządy miernicze,
do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery,
35 sprzedaż hurtowa, detaliczna, internetowa urządzeń
i przyrządów: naukowych, geodezyjnych, fotograficznych,
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optycznych, wagowych, pomiarowych, dydaktycznych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, urządzeń i przyrządów
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzeń
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetycznych nośników danych, nagranych
dysków, maszyn liczących, osprzęt do przetwarzania danych, komputerów, programów komputerowych, urządzeń
do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę, maszyn i obrabiarek, silników
(z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmów sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych
w pojazdach lądowych), skanerów, kamer, kabli, czytników
kodów, obiektywów, oświetlaczy, filtrów, filtrów optycznych, komputerów, komputerów przemysłowych, sterowników, spektrofotometrów, systematyzacja i pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, reklama, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, telefoniczne udzielanie informacji, usługi
call-center, w tym przetwarzanie zleceń zakupu, reklamacji
i zapytań ofertowych, udostępnienie i prowadzenie hotline
serwisowej dla użytkowników Internetu, telefonów komórkowych lub innych urządzeń mobilnych, mianowicie doradztwo odnośnie produktów (reklama) i/lub przyjmowanie zamówień, fakturowanie i obsługa reklamacji (handel
elektroniczny) przez hotline serwisową, 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, informacja on-line dotycząca marketingu, programów
lojalnościowych, bonusowych, zniżek, bonów, kart, czeków,
kodów, kuponów, nośników umożliwiających doładowanie
wartościowe, promocja sprzedaży, forum informacyjne dla
konsumentów, organizowanie dystrybucji bonów towarowych, wartościowych, podarunkowych, czeków wartościowych, czeków podarunkowych, kart podarunkowych, kart
wartościowych, zniżek, kuponów, kodów, nośników umożliwiających doładowanie wartościowe za pośrednictwem
telefonów komórkowych, innych urządzeń mobilnych, jak
i poprzez Internet, organizowanie gier, konkursów wystaw,
prezentacji i loterii oraz imprez rozrywkowych w celach
handlowych lub reklamowych, także on-line przy zastosowaniu sieci komputerowych, organizowanie targów, giełd
handlowych i reklamowych, usługi marketingowe, organizowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizacji, zarządzania i promocji, usługi franchisingu zawarte w tej klasie, usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, plikami, obróbka danych
komputerowych, systematyzacja informacji prowadzona
w komputerowych bazach danych, zarządzanie sprzedażą
przez Internet, prowadzenie wykazu informacji handlowych w Internecie, przeprowadzanie sondaży, badania
i analiza rynku, analiza kosztów, sporządzanie statystyk, badania opinii publicznej, także na podstawie ankiet wypełnianych on-line, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, usługi biurowe, automatyczne przetwarzanie danych, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związane z przetwarzaniem danych, gromadzenie
i systematyzacja informacji wykorzystywanych w transmisjach elektronicznych, kompilowanie i systematyzowanie
informacji w bankach danych, doradztwo biznesowe, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarcza i marketingu, opracowywanie strategii przedsiębiorstw,
skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień
on-line, zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-
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ców i sprzedawców towarów i usług, skomputeryzowane
zamówienia towarów, pośrednictwo w zakresie transakcji
handlowych i umów handlowych, świadczenie usług porównania cen on-line, usługi w zakresie analizy cen, usługi
w zakresie administrowania działalnością gospodarcza
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, 42 usługi informatyczne
w zakresie interaktywnej platformy do wymiany informacji,
zwłaszcza informacji kontaktowych różnego rodzaju, naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie,
przemysłowa analiza i badanie produktów, projektowanie,
rozwój, powielanie i instalacje komputerowego, telekomunikacyjnego, teleinformatycznego sprzętu, urządzeń, systemów i oprogramowania, prace badawczo-rozwojowe dla
osób trzecich, prace badawczo-rozwojowe nad produktami, przetwarzanie danych, opracowywanie projektów
technicznych, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne,
testowanie materiałów, produktów, maszyn, kontrola jakości, prace badawczo-rozwojowe zakresie sprzętu komputerowego, komputerów przemysłowych, maszyn, urządzeń
i przyrządów pomiarowych, optycznych, sygnalizacyjnych,
oświetleniowych, do zapisu danych, telekomunikacyjnego,
teleinformatycznego i oprogramowania, rozwój, tworzenie,
rozbudowa i konserwacja (ulepszanie i aktualizacja) systemów komputerowych, usługi bibliotek programów komputerowych i baz danych, jak również ich wynajem, doradztwo w sprawach urządzeń komputerowych, teleinformatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi oraz
serwisami internetowymi, projektowanie i opracowywanie
portali internetowych, administrowanie portalami internetowymi, prowadzenie serwerów, tworzenie, utrzymywanie,
projektowanie serwisów internetowych WWW, obsługa forum dyskusyjnego, wzornictwo i rozwój produktów multimedialnych, multimedialnego software, usługi artystów
grafików, plastyków, usługi graficzne, wzornictwo przemysłowe, usługi administratora baz danych, także monitorowanie, zestrajanie i sprawdzanie zasobów danych dla mailingu masowego. obsługa elektronicznej i internetowej
platformy, prowadzenie stron komputerowych, w szczególności stron z platformą o użyteczności społecznej on-line do handlu, wymiany informacji, sprzedaży, napraw,
serwisowania, regeneracji, reklamacji elektronicznej dla zarejestrowanych użytkowników, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, tworzenie indeksów
informacji, dostarczanie interfejsów programowych dostępnych poprzez sieć komputerową w celu tworzenia
usług informacyjnych dostosowanych do indywidualnych
potrzeb dostępnych przez globalną sieć komputerową
w celu wyszukiwania, przekazywania i przetwarzania informacji w zakresie sprzedaży, promocji, napraw, serwisowania, reklamacji, gwarancji, konserwacji oraz usług w formie
tekstu, elektronicznych dokumentów, banków danych, grafiki i audiowizualnych informacji. odpłatne udostępnianie
serwisów informacyjnych lub baz danych, tworzenie komputerowych baz danych, wszystkie powyższe usługi także
świadczone on-line, prowadzenie serwerów, elektroniczna
konwersja danych lub programów, instalacje oprogramowania komputerowego, wypożyczanie komputerów, oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, doradztwo w sprawach
sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa technicznego związane z programowaniem komputerowym, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie technologii
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komputerowej, doradztwo w zakresie projektów technologicznych, projektowanie i opracowywanie systemów
do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych.
(210)
(731)
(540)
(540)

502474
(220) 2019 07 18
ROSZ ADAM AVICON, Łomianki
(znak słowno-graficzny)
AVISCAN

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 generatory, maszyny do obróbki tytoniu,
maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych, maszyny
do sortowania materiałów nadających się do przerobienia na surowce wtórne, rozdrabniacze [maszyny] do celów
przemysłowych, filtry do maszyn, filtry powietrza do celów
mechanicznych, maszyny do filtrowania, przesiewacze, wirówki, wirówki przemysłowe, wibracyjne separatory [maszyny], separatory [maszyny], wkłady do maszyn filtrujących,
drukarki 3D, maszyny do obróbki tworzyw sztucznych,
maszyny przemysłowe do produkcji papierosów, maszyny
produkujące układy pamięciowe, mieszalniki, mechanizmy
zrobotyzowane do obróbki tworzyw sztucznych, obrabiarki
sterowane numerycznie, półprzewodnikowe maszyny przetwarzające do produkcji dysków magnetycznych, przyrządy
mechaniczne do sterowania systemem, rozdrabniacze [maszyny], sortownice optyczne, urządzenia manipulacyjne [maszyny] do użytku przemysłowego, zrobotyzowane maszyny
do zamykania, zrobotyzowane maszyny do wykańczania,
wibratory [maszyny] do celów przemysłowych, kompresory zrobotyzowane, zrobotyzowane separatory, filtry [części
maszyn lub silników], podajniki [części maszyn], platformy
dostępowe [mechaniczne], prowadnice do maszyn, regulatory, wirniki, sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, sterowniki pneumatyczne do maszyn, sterowniki hydrauliczne do maszyn.
502563
(220) 2019 07 22
KANCELARIA OŻÓG TOMCZYKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Kongres Biznes360.pl
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów sympozjów.
(210)
(731)

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

502573
(220) 2019 07 22
GMINA-MIASTO GRUDZIĄDZ, Grudziądz
(znak słowno-graficzny)
JARMARK SPICHRZOWY

(531) 05.01.06, 06.03.11, 07.01.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 opakowania z papieru i z kartonu, biuletyny
informacyjne, katalogi, kalendarze, kartki, wizytówki, publikacje promocyjne i reklamowe, etykiety wysyłkowe, 35 zgrupo-
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wanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie:
wyrobów kulinarnych z mięsa, wędlin, drobiu, ryb, owoców,
warzyw, mąki, mleka, wędlin, mięsa, przypraw, słodyczy, produktów rolnych, ogrodniczych i leśnych, świeżych owoców
i warzyw, grzybów, napojów bezalkoholowych, żywności
dietetycznej, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować na stoisku, w sklepie hurtowym, detalicznym
i za pośrednictwem Internetu, handel obwoźny, prowadzenie interesów osób trzecich, przedstawicielstwo handlowe
podmiotów krajowych i zagranicznych, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów, prowadzenie
agencji informacji handlowej, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama tradycyjna, dystrybucja i kolportaż materiałów reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, 39 usługi dystrybucji i transportu produktów
dla sprzedaży detalicznej, usługi magazynowe, usługi wynajmu przestrzeni magazynowej, 41 usługi edukacyjne, prowadzenie szkoleń, kursów i porad, audycji oraz programów
z zakresu sztuki gotowania i kuchni regionalnej, polskiej,
zagranicznej, nauka i prowadzenie szkoleń kulinarnych, produkcja, realizacja i montaż filmów, programów telewizyjnych
oraz radiowych, organizowanie pokazów i wystaw gotowych produktów żywnościowych, organizowanie zawodów
sportowych, organizowanie i obsługa zjazdów oraz konferencji, organizowanie konkursów i wystaw o charakterze
edukacyjnym i/lub rozrywkowym, obsługa publikacji elektronicznych on-line, usługi organizowania, realizowania i wystawiania spektakli, wypożyczanie dekoracji oraz aparatury
oświetleniowej do spektakli i/lub do studiów telewizyjnych,
rezerwowanie miejsc na spektakle, usługi impresaryjne, organizowanie przyjęć, balów, imprez okolicznościowych, organizowanie konkursów piękności, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi związane z prowadzeniem punktów gastronomicznych w tym sieci gastronomicznych, herbaciarni, restauracji, kawiarni, barów, usługi gastronomiczne
i cateringowe, wynajmowanie pomieszczeń na posiedzenia,
konferencje, imprezy okolicznościowe, wypożyczanie mebli,
bielizny stołowej i naczyń stołowych, zastaw stołowych, namiotów, usługi w zakresie rezerwacji hotelowej.
(210) 502586
(220) 2019 07 22
(731) WRÓBLEWSKA ALEKSANDRA OLSIKOWA, Łódź
(554) (znak przestrzenny)
(540)

(531) 03.04.11, 29.01.13
(510), (511) 9 dane zapisane elektronicznie, nośniki danych
zawierające typograficzne kroje czcionek, zapisane pliki danych, animowane filmy rysunkowe w postaci filmów kine-
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matograficznych, biuletyny elektroniczne do pobrania,
e-booki, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, filmy
do pobrania, filmy rysunkowe animowane, filmy wideo, grafika do pobrania do telefonów komórkowych, grafiki komputerowe do pobrania, komiksy do pobrania, książki elektroniczne do pobrania, książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, książki zapisane na płytach, nagrane dyski
wideo, nagrane płyty CD ROM, nagrane płyty CD-i, nagrane
płyty DVD, nagrania audio i wideo, nagrania multimedialne,
nagrania wideo, nagrania wideo do pobrania, nagrania wideo z filmami, oprogramowanie multimedialne zapisane
na płytach CD-ROM, pobieralne broszury elektroniczne,
podcasty, podcasty do pobrania, podręczniki szkoleniowe
w formie programu komputerowego, publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, publikacje elektroniczne, do pobrania, płyty nagrane z obrazami,
płyty wideo z nagranymi filmami animowanymi, publikacje
w formie elektronicznej do pobrania, tygodniowe publikacje
w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, wzory projektów graficznych do pobrania, futerały na elektroniczne
notesy, futerały na telefony, futerały na tablety, futerały
na laptopy, futerały na okulary, futerały na telefony komórkowe, futerały przystosowane do notebooków, futerały przystosowane do komputerów, futerały na telefony [specjalnie
dopasowane], futerały przystosowane do komputerów typu
netbook, futerały do telefonów komórkowych ze skóry lub
z imitacji skóry, futerały do telefonów komórkowych z materiału lub z materiałów tekstylnych, tablety graficzne, tablety,
komputer tablet, tablety cyfrowe, tablety graficzne [digitizery], oprogramowanie do tabletów, pokrowce do tabletów,
etui do tabletów, skórzane etui na tablety, pokrowce z klapką
do tabletów, 16 książeczki do kolorowania dla dorosłych, materiały drukowane, papier i karton, obrazy, obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, portrety, prace
malarskie i kaligraficzne, reprodukcje obrazów, rysunki, rysunki graficzne, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu,
modele architektoniczne, ilustrowane albumy, książki do rysowania, komiksy japońskie [manga], książki z grafiką, książki
z obrazkami, notesy na zapiski, powieści graficzne, powieści
graficzne typu manga, afisze, plakaty, druki w formie obrazów, drukowane materiały piśmienne, drukowane opowieści
przedstawione w formie ilustrowanej, drukowane reprodukcje dzieł sztuki, historyjki obrazkowe, kalendarze ścienne, karty obrazkowe, karykatury, komiksy, książeczki do kolorowania, lekcje drukowane, naklejki [kalkomanie], nalepki, naklejki
[materiały piśmienne], odbitki kolorowe, plakaty wykonane
z papieru, odbitki, oprawione plakaty, papierowe wyroby artystyczne, plakaty z kartonu, podręczniki instruktażowe,
podręczniki pomocnicze do nauki, podręczniki instruktażowe do celów nauczania, publikacje drukowane, szkice, reprodukcje fotograficzne, reprodukcje graficzne, reprodukcje graficzne dzieł sztuki, tatuaże zmywalne, tatuaże usuwalne [kalkomanie], transparenty z papieru, materiały do rysowania,
materiały przeznaczone dla artystów, szablony do rysowania
[zapobiegające wyjeżdżaniu za linię], kalendarze drukowane,
kalendarze kieszonkowe, kalendarze na biurko, kartki do notowania, kartki papieru do robienia notatek, kołonotatniki,
notatniki, notatniki ilustrowane, notatniki [notesy], notesy [artykuły papiernicze], pamiętniki, dzienniki, papierowe artykuły piśmienne, przylepne kartki na notatki, usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, bloczki notatnikowe, publikacje
edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne, 28 zabawki,
35 usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: komiksy japońskie [manga], usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: futerały
na laptopy, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
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jącymi produktami: futerały na okulary, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futerały
na telefony komórkowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futerały przystosowane
do notebooków, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futerały przystosowane do komputerów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futerały na telefony [specjalnie dopasowane], usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: futerały przystosowane do komputerów typu
netbook, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futerały do telefonów komórkowych
ze skóry lub z imitacji skóry, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: futerały do telefonów komórkowych z materiału lub z materiałów tekstylnych,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: tablety graficzne, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: tablety, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
komputer tablet, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: tablety cyfrowe, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: tablety
graficzne [digitizery], usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: oprogramowanie do tabletów,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pokrowce do tabletów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: etui do tabletów,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: skórzane etui na tablety, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pokrowce z klapką do tabletów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały drukowane, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: papier i karton, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: obrazy, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: obrazy [malarstwo],
oprawione lub nie, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: obrazy i zdjęcia, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: portrety, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: prace malarskie i kaligraficzne, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: reprodukcje obrazów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: rysunki, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: rysunki graficzne,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: ilustrowane albumy, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: książki do rysowania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: książki z grafiką, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: książki z obrazkami, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: notesy na zapiski, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: powieści graficzne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: powieści graficzne typu
manga, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: afisze, plakaty, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: druki w formie obrazów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: drukowane materiały piśmienne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: drukowane opowieści przedstawione w formie ilustrowanej,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: drukowane reprodukcje dzieł sztuki, usługi sprze-
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daży detalicznej związane z następującymi produktami: historyjki obrazkowe, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: kalendarze ścienne, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: karty obrazkowe, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: karykatury, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: komiksy,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: książeczki do kolorowania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: książeczki
do kolorowania dla dorosłych, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: lekcje drukowane,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: naklejki [kalkomanie], usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: nalepki, naklejki [materiały piśmienne], usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: odbitki kolorowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: odbitki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: oprawione plakaty, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: papierowe wyroby
artystyczne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: plakaty wykonane z papieru, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: plakaty z kartonu, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: podręczniki instruktażowe,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: podręczniki pomocnicze do nauki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: podręczniki instruktażowe do celów nauczania, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: publikacje drukowane, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: szkice, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: reprodukcje fotograficzne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: reprodukcje graficzne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: reprodukcje
graficzne dzieł sztuki, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: tatuaże zmywalne, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: transparenty z papieru, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: tatuaże usuwalne
[kalkomanie], usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały do rysowania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały przeznaczone dla artystów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: szablony do rysowania [zapobiegające wyjeżdżaniu za linię], usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: kalendarze drukowane, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kalendarze kieszonkowe, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kalendarze na biurko, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kartki do notowania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kartki papieru do robienia notatek, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: kołonotatniki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: notatniki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: notatniki ilustrowane,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: notatniki [notesy], usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: notesy [artykuły papiernicze], usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pamiętniki, dzienniki, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: papierowe artykuły piśmienne, usługi sprzedaży detalicznej związa-
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ne z następującymi produktami: przylepne kartki na notatki,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: bloczki notatnikowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: publikacje edukacyjne,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: drukowane materiały edukacyjne, usługi handlu
detalicznego on-line obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie
zabawek, usługi handlowe on-line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa
są za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: dane zapisane elektronicznie, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nośniki danych zawierające typograficzne kroje czcionek, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: zapisane pliki danych, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: animowane filmy rysunkowe w postaci filmów kinematograficznych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: biuletyny elektroniczne do pobrania,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: e-booki, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: filmy do pobrania, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: filmy rysunkowe animowane, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: komiksy do pobrania, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: filmy wideo, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: grafika do pobrania do telefonów
komórkowych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: grafiki komputerowe do pobrania,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: książki elektroniczne do pobrania, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: książki
w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: książki zapisane na płytach, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: nagrane dyski wideo,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nagrane płyty CD ROM, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nagrane płyty
CD-i, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: nagrane płyty DVD, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nagrania audio
i wideo, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nagrania multimedialne, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: nagrania
wideo, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nagrania wideo do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nagrania wideo z filmami, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: oprogramowanie multimedialne zapisane na płytach CD-ROM, usługi sprzedaży detalicz-
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nej związane z następującymi produktami: pobieralne broszury elektroniczne, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: podcasty, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: podcasty
do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: podręczniki szkoleniowe w formie
programu komputerowego, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: publikacje elektroniczne, do pobrania, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: płyty nagrane z obrazami, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: płyty wideo z nagranymi filmami animowanymi, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: publikacje w formie
elektronicznej do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: tygodniowe publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wzory projektów graficznych do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futerały na elektroniczne notesy, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: futerały na telefony,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futerały na tablety, 38 transmisje na żywo dostępne
przez strony główne w Internecie [kamery internetowe], komunikacja za pośrednictwem blogów on-line, 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi wydawnicze i reporterskie,
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, tworzenie filmów rysunkowych, nauka rysowania, produkcja programów telewizyjnych na żywo do celów edukacyjnych,
usługi edukacyjne, szkolenia edukacyjne, publikowanie
książek edukacyjnych, publikacja materiałów edukacyjnych, dostarczanie informacji edukacyjnych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, prowadzenie kursów
edukacyjnych, usługi edukacyjne i szkoleniowe, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, usługi
edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne
w zakresie sztuki, usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne związane z malowaniem,
produkcja filmów w celach edukacyjnych, usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, produkcja
edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja
i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych,
udzielanie informacji edukacyjnych on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna
i usługi fotograficzne, usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych transmitowanych za pomocą kamery internetowej, zapewnianie szkoleń on-line, zapewnianie rozrywki on-line, publikowanie materiałów multimedialnych on-line, zapewnianie kursów szkoleniowych
on-line, usługi nauki na odległość świadczone on-line, zapewnianie zajęć on-line dla niewielkiej grupy uczniów, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie
publikacji on-line [nie do pobrania], udostępnianie komiksów on-line, nie do pobrania, udostępnianie powieści graficznych on-line, nie do pobrania, publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania).
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502600
(220) 2019 07 22
BŁYSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YUMI
(210)
(731)

(531) 01.15.11, 02.03.01, 05.11.17, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, w szczególności: kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki
do włosów, kremy, emulsje i żele nawilżające, emulsje do ciała, balsamy do celów kosmetycznych, kremy kosmetyczne,
kremy do twarzy, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, kremy do pielęgnacji włosów, preparaty do mycia
włosów, szampony, suche szampony, szampony lecznicze,
odżywki do włosów, płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, mydła
i żele, mydła do celów leczniczych, mydła w płynie, żel pod
prysznic i do kąpieli, zioła do kąpieli, mleczka kosmetyczne,
maseczki do ciała, maseczki do twarzy, płyny do pielęgnacji
twarzy i ciała, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty aromaterapeutyczne, aromatyczne olejki do kąpieli, esencje i olejki
eteryczne, olejki do ciała, olejki do odżywiania włosów, naturalne olejki eteryczne, maści do celów kosmetycznych, maści
[nielecznicze], lakiery do paznokci.
502603
(220) 2019 07 23
FISCHER TRADING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYRÓŻNIENIE PRODUKT INNOWACYJNY
(210)
(731)

(531) 01.01.05, 01.01.10, 17.02.02, 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania
w zakresie biznesu, pokazy towarów, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
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doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy,
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej,
kolportaż próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowej, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi agencji importowo - eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi
public relations, usługi umawiania spotkań [prace biurowe],
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 41 organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie.
(210)
(731)
(540)
(540)

502606
(220) 2019 07 23
ADAMIEC TOMASZ PAWEŁ NEKO, Łomianki
(znak słowno-graficzny)
JUDO NEKO
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(531) 03.01.04, 26.01.15, 27.05.01, 28.03.99, 29.01.15
(510), (511) 41 nauka judo, prowadzenie szkół sztuk walki,
prowadzenie treningów sztuk walki, szkolenia sportowe, sędziowanie sportowe, usługi sportowe, edukacja sportowa,
organizowanie obozów sportowych, produkcja imprez sportowych, organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, organizowanie konkursów sportowych, prowadzenie
zawodów sportowych, usługi klubów sportowych, wynajem
sprzętu sportowego, wynajmowanie obiektów sportowych,
przeprowadzanie imprez sportowych, chronometraż imprez
sportowych, organizowanie imprez sportowych, zawodów
i turniejów sportowych, informacje na temat sportu, nauka
w zakresie sportu, informacje dotyczące edukacji sportowej,
nauczanie, trening i instruktaż sportowy, zarządzanie imprezami sportowymi, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi w zakresie notowań wyników sportowych, organizacja aktywności sportowych na obozach letnich.
502607
(220) 2019 07 23
FISCHER TRADING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZŁOTO PRODUKT INNOWACYJNY

(210)
(731)

01.01.05, 01.01.10, 17.02.02, 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie
biznesu, pokazy towarów, bezpośrednia reklama pocztowa,
dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja
o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
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średnictwem strony internetowej, usługi agencji importowo
- eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi public relations, usługi umawiania spotkań [prace
biurowe], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 41 organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie.
502610
(220) 2019 07 23
FISCHER TRADING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZŁOTA INNOWACJA RETAIL
(210)
(731)

(531)

(531)

01.01.05, 01.01.10, 17.02.02, 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie
biznesu, pokazy towarów, bezpośrednia reklama pocztowa,
dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja
o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowej, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tek-

Nr ZT42/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

stów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo
- eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi public relations, usługi umawiania spotkań [prace
biurowe], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 41 organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie.
502613
(220) 2019 07 23
FISCHER TRADING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZŁOTA INNOWACJA FMCG
(210)
(731)

(531)

01.01.05, 01.01.10, 17.02.02, 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie
biznesu, pokazy towarów, bezpośrednia reklama pocztowa,
dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja
o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowej, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszech-

35

nianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo
- eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi public relations, usługi umawiania spotkań [prace
biurowe], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 41 organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie.
502615
(220) 2019 07 23
FISCHER TRADING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZŁOTE INNOWACJE 2019 FMCG & RETAIL

(210)
(731)

(531) 01.01.01, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie
biznesu, pokazy towarów, bezpośrednia reklama pocztowa,
dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
ekonomiczne prognozy, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowej, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych,
telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi
pośrednictwa w handlu, usługi public relations, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], wynajmowanie przestrzeni
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reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie
materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie balów,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie.
(210) 502685
(220) 2019 07 24
(731) KOZIOŁ ŁUKASZ ZE SMAKIEM U KOZIOŁKA, Pszczyna
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 03.04.13, 03.04.11, 26.01.15, 29.01.07
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów w pubach
z browarem, oferowanie żywności i napojów w bistrach, bary,
bary przekąskowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi,
hotelowe usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje dla turystów, usługi
restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące
dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwowanie
jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji
w zakresie barów, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji,
usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące
żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków.
(210)
(731)
(540)
(540)

502733
(220) 2019 07 25
BOYLONDON HOLDINGS LIMITED, Londyn, GB
(znak słowno-graficzny)
BOY
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(531) 03.07.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki funkcjonalne, nielecznicze balsamy
do ust, preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, farby do włosów i produkty wybielające, wosk do włosów, balsamy do ciała, żel do kąpieli, preparaty nawilżające, balsam
do cery z wypryskami, nielecznicze preparaty do pielęgnacji
skóry, włosów i skóry głowy, żele pod prysznic, preparaty
fitokosmetyczne, maski do twarzy, preparaty nabłyszczające do włosów, płukanki do włosów [szampon z odżywką],
szampony, preparaty do układania włosów, olejki do włosów,
odżywki do włosów, kosmetyki, 9 okulary przeciwsłoneczne,
szkła kontaktowe, oprawki do okularów, aplikacje do pobrania na smartfony, etui na smartfony, 14 kolczyki z metali
szlachetnych, pierścienie pokryte metalem szlachetnym, biżuteria wykonana z metali szlachetnych, bransoletki z metali
szlachetnych, złote pierścienie [biżuteria], szpilki do krawatów z metali szlachetnych, biżuteria do kapeluszy, naszyjniki
[biżuteria], pierścionki [biżuteria], bransoletki na kostki, broszki [biżuteria], zegarki, przyrządy do mierzenia czasu, łańcuszki do zegarków, obudowy do zegarów i zegarków, szpilki
ozdobne, zawieszki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], bransoletki [biżuteria], 18 torby, zestawy podróżne [wyroby skórzane], sakiewki skórzane, etui na klucze wykonane ze skóry,
portmonetki na monety z metali szlachetnych, torby wielofunkcyjne, przywieszki do bagażu, aktówki, plecaki, torby plażowe, torby na zakupy, torebki dla dzieci, przeciwsłoneczne
parasole, ekotorby [torby z materiału wielokrotnego użytku],
parasole, portmonetki, etui na karty, torby szkolne, torebki,
25 okrycia wierzchnie [odzież], legginsy [getry], czapki [nakrycia głowy], szaliki [odzież], szorty, zimowe maski na twarz
[odzież], nauszniki [odzież], rękawiczki zimowe, koszule, podkoszulki bez rękawów, odzież sportowa, obuwie, skarpetki,
palta, stroje przeciwdeszczowe, odzież, paski [odzież], kurtki
[odzież], dolne części ubrań [odzież], pulowery z kapturem,
35 usługi związane z prowadzeniem sklepów detalicznych
i sprzedażą hurtową obejmujące następujące towary: kosmetyki funkcjonalne, nielecznicze balsamy do ust, preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, farby do włosów
i produkty wybielające, wosk do włosów, balsamy do ciała,
żel do kąpieli, preparaty nawilżające, balsam do cery z wypryskami, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, włosów
i skóry głowy, żele pod prysznic, preparaty fitokosmetyczne,
maski do twarzy, preparaty nabłyszczające do włosów, płukanki do włosów [szampon z odżywką], szampony, preparaty do układania włosów, olejki do włosów, odżywki do włosów, kosmetyki, okulary przeciwsłoneczne, szkła kontaktowe,
oprawki do okularów, aplikacje do pobrania na smartfony,
etui na smartfony, kolczyki z metali szlachetnych, pierścienie
pokryte metalem szlachetnym, biżuteria wykonana z metali
szlachetnych, bransoletki z metali szlachetnych, złote pierścienie [biżuteria], szpilki do krawatów z metali szlachetnych,
biżuteria do kapeluszy, naszyjniki [biżuteria], pierścionki
[biżuteria], bransoletki na kostki, broszki [biżuteria], zegarki,
przyrządy do mierzenia czasu, łańcuszki do zegarków, obudowy do zegarów i zegarków, szpilki ozdobne, zawieszki
[biżuteria], łańcuszki [biżuteria], bransoletki [biżuteria], torby,
zestawy podróżne [wyroby skórzane], sakiewki skórzane,
etui na klucze wykonane ze skóry, portmonetki na monety z metali szlachetnych, torby wielofunkcyjne, przywieszki
do bagażu, aktówki, plecaki, torby plażowe, torby na zakupy, torebki dla dzieci, przeciwsłoneczne parasole, ekotorby
[torby z materiału wielokrotnego użytku], parasole, portmonetki, etui na karty, torby szkolne, torebki, okrycia wierzchnie [odzież], legginsy [getry], czapki [nakrycia głowy], szaliki
[odzież], szorty, zimowe maski na twarz [odzież], nauszniki
[odzież], rękawiczki zimowe, koszule, podkoszulki bez ręka-
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wów, odzież sportowa, obuwie, skarpetki, palta, stroje przeciwdeszczowe, odzież, paski [odzież], kurtki [odzież], dolne
części ubrań [odzież], pulowery z kapturem, okrycia wierzchnie [odzież], legginsy [getry], czapki [nakrycia głowy], szaliki
[odzież], szorty, zimowe maski na twarz [odzież], nauszniki
[odzież], rękawiczki zimowe, koszule, podkoszulki bez rękawów, odzież sportowa, obuwie, skarpetki, palta, stroje przeciwdeszczowe, odzież, paski [odzież], kurtki [odzież], dolne
części ubrań [odzież], pulowery z kapturem.
(210) 502734
(220) 2019 07 25
(731) BOYLONDON HOLDINGS LIMITED, Londyn, GB
(540) (znak słowny)
(540) BOYLONDON
(510), (511) 3 kosmetyki funkcjonalne, nielecznicze balsamy
do ust, preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, farby do włosów i produkty wybielające, wosk do włosów, balsamy do ciała, żel do kąpieli, preparaty nawilżające, balsam
do cery z wypryskami, nielecznicze preparaty do pielęgnacji
skóry, włosów i skóry głowy, żele pod prysznic, preparaty
fitokosmetyczne, maski do twarzy, preparaty nabłyszczające do włosów, płukanki do włosów [szampon z odżywką],
szampony, preparaty do układania włosów, olejki do włosów,
odżywki do włosów, kosmetyki, 9 okulary przeciwsłoneczne,
szkła kontaktowe, oprawki do okularów, aplikacje do pobrania na smartfony, etui na smartfony, 14 kolczyki z metali
szlachetnych, pierścienie pokryte metalem szlachetnym, biżuteria wykonana z metali szlachetnych, bransoletki z metali
szlachetnych, złote pierścienie [biżuteria], szpilki do krawatów z metali szlachetnych, biżuteria do kapeluszy, naszyjniki
[biżuteria], pierścionki [biżuteria], bransoletki na kostki, broszki [biżuteria], zegarki, przyrządy do mierzenia czasu, łańcuszki do zegarków, obudowy do zegarów i zegarków, szpilki
ozdobne, zawieszki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], bransoletki [biżuteria], 18 torby, zestawy podróżne [wyroby skórzane], sakiewki skórzane, etui na klucze wykonane ze skóry,
portmonetki na monety z metali szlachetnych, torby wielofunkcyjne, przywieszki do bagażu, aktówki, plecaki, torby plażowe, torby na zakupy, torebki dla dzieci, przeciwsłoneczne
parasole, ekotorby [torby z materiału wielokrotnego użytku],
parasole, portmonetki, etui na karty, torby szkolne, torebki,
25 okrycia wierzchnie [odzież], legginsy [getry], czapki [nakrycia głowy], szaliki [odzież], szorty, zimowe maski na twarz
[odzież], nauszniki [odzież], rękawiczki zimowe, koszule, podkoszulki bez rękawów, odzież sportowa, obuwie, skarpetki,
palta, stroje przeciwdeszczowe, odzież, paski [odzież], kurtki
[odzież], dolne części ubrań [odzież], pulowery z kapturem,
35 usługi związane z prowadzeniem sklepów detalicznych
i sprzedażą hurtową obejmujące następujące towary: kosmetyki funkcjonalne, nielecznicze balsamy do ust, preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, farby do włosów
i produkty wybielające, wosk do włosów, balsamy do ciała,
żel do kąpieli, preparaty nawilżające, balsam do cery z wypryskami, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, włosów
i skóry głowy, żele pod prysznic, preparaty fitokosmetyczne,
maski do twarzy, preparaty nabłyszczające do włosów, płukanki do włosów [szampon z odżywką], szampony, preparaty do układania włosów, olejki do włosów, odżywki do włosów, kosmetyki, okulary przeciwsłoneczne, szkła kontaktowe,
oprawki do okularów, aplikacje do pobrania na smartfony,
etui na smartfony, kolczyki z metali szlachetnych, pierścienie
pokryte metalem szlachetnym, biżuteria wykonana z metali
szlachetnych, bransoletki z metali szlachetnych, złote pierścienie [biżuteria], szpilki do krawatów z metali szlachetnych,
biżuteria do kapeluszy, naszyjniki [biżuteria], pierścionki
[biżuteria], bransoletki na kostki, broszki [biżuteria], zegarki,
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przyrządy do mierzenia czasu, łańcuszki do zegarków, obudowy do zegarów i zegarków, szpilki ozdobne, zawieszki
[biżuteria], łańcuszki [biżuteria], bransoletki [biżuteria], torby,
zestawy podróżne [wyroby skórzane], sakiewki skórzane,
etui na klucze wykonane ze skóry, portmonetki na monety z metali szlachetnych, torby wielofunkcyjne, przywieszki
do bagażu, aktówki, plecaki, torby plażowe, torby na zakupy, torebki dla dzieci, przeciwsłoneczne parasole, ekotorby
[torby z materiału wielokrotnego użytku], parasole, portmonetki, etui na karty, torby szkolne, torebki, okrycia wierzchnie [odzież], legginsy [getry], czapki [nakrycia głowy], szaliki
[odzież], szorty, zimowe maski na twarz [odzież], nauszniki
[odzież], rękawiczki zimowe, koszule, podkoszulki bez rękawów, odzież sportowa, obuwie, skarpetki, palta, stroje przeciwdeszczowe, odzież, paski [odzież], kurtki [odzież], dolne
części ubrań [odzież], pulowery z kapturem, okrycia wierzchnie [odzież], legginsy [getry], czapki [nakrycia głowy], szaliki
[odzież], szorty, zimowe maski na twarz [odzież], nauszniki
[odzież], rękawiczki zimowe, koszule, podkoszulki bez rękawów, odzież sportowa, obuwie, skarpetki, palta, stroje przeciwdeszczowe, odzież, paski [odzież], kurtki [odzież], dolne
części ubrań [odzież], pulowery z kapturem.
502736
(220) 2019 07 25
INSTYTUT INTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Doradztwo logistyczne Instytut INTL
(210)
(731)

(531) 01.05.01, 01.05.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych lub zarządzaniu nimi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą lub handlową przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych, badania i ocena biznesowa,
39 profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, doradztwo w dziedzinie usług transportowych świadczone przez
centra obsługi telefonicznej i infolinie, logistyka transportu,
41 usługi szkoleniowe w zakresie logistyki, organizowanie
corocznych konferencji związanych z logistyką, 42 projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego
do logistyki, opracowywanie oprogramowania komputerowego w zakresie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw
i portali e-biznesowych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do logistyki, zarządzania
łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych.
(210) 502737
(220) 2019 07 25
(731) BEDNARSKI GRZEGORZ LIMDREAM, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) LIMDREAM
(510), (511) 9 elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania, roboty edukacyjne, 20 statuetki, figurki, dzieła sztuki,
ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drew-
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no, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie,
pudełka z drewna, tabliczki wykonane z drewna, rzeźby wykonane z drewna, ozdoby ścienne z drewna, ozdobne modele wykonane z drewna, ozdobne rzeźby wykonane z drewna,
dekoracje ścienne 3D wykonane z drewna, ozdoby okolicznościowe z drewna, z wyjątkiem ozdób na drzewka, 42 wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, projektowanie
maszyn specjalistycznych, wzornictwo przemysłowe wspomagane komputerowo, usługi projektowania graficznego
wspomaganego komputerowo, usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania technicznego, usługi
projektowania technicznego wspomaganego komputerowo.
502741
(220) 2019 07 25
JÓZEFCZAK RAFAŁ, ULĘŻAŁKA MONIKA FUNNY DAY
SPÓŁKA CYWILNA, Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Funny Day INTIMO
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)
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502752
(220) 2019 07 26
SZEWCZYK MICHAŁ ALLEPAZNOKCIE, Łódź
(znak słowno-graficzny)
Doctor Top

(531) 02.09.01, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, kosmetyki do paznokci,
nielecznicze preparaty i substancje do stosowania na skórę,
skórę głowy, paznokcie, w tym lakiery do paznokci, utwardzacze do paznokci, zmywacze do lakierów, cementy do paznokci, produkty do pielęgnacji paznokci, kremy do skórek,
kosmetyki, sztuczne paznokcie, środki do usuwania skórek
wokół paznokci, odżywki do skórek wokół paznokci.
502756
(220) 2019 07 26
SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Milli

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 bielizna.
(210) 502750
(220) 2019 07 26
(731) SZEWCZYK MICHAŁ ALLEPAZNOKCIE, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) DOCTOR TOP
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, kosmetyki do paznokci,
nielecznicze preparaty i substancje do stosowania na skórę,
skórę głowy, paznokcie, w tym lakiery do paznokci, utwardzacze do paznokci, zmywacze do lakierów, cementy do paznokci, produkty do pielęgnacji paznokci, kremy do skórek,
kosmetyki, sztuczne paznokcie, środki do usuwania skórek
wokół paznokci, odżywki do skórek wokół paznokci.
(210)
(731)
(540)
(540)

502751
(220) 2019 07 26
KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
Captain Jack PIRATE ORANGE

(531) 03.07.15, 03.07.25, 05.07.11, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie
piwa lub z dodatkiem piwa.

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty witaminowe, 29 mleko, mleczne produkty,
31 drób (preparaty zwiększające niesienie się), makuchy, otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, karmy i pasze dla
zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze pasze
wzmacniające dla zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt.
502842
(220) 2019 08 06
OPTIMAPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wielogłowy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPTIMAPRINT

(210)
(731)

(531) 24.17.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, projektowanie
materiałów reklamowych, projektowanie broszur reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie dokumentów
reklamowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam,
40 grawerowanie, grawerowanie laserowe, trasowanie laserem, usługi trasowania laserem, usługi wykańczania druków
[cięcie], drukowanie, drukowanie reklam, drukowanie cyfrowe, usługi wykańczania druków, usługi składania druku,
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usługi druku offsetowego, usługi drukowania, usługi wykańczania druków [introligatorstwo], udzielanie informacji dotyczących usług drukarskich, usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych, drukowanie, na zamówienie, nazw
firm oraz logo na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, laminowanie, laminowanie papieru,
laminowanie tworzyw sztucznych, wycinanie szablonów,
frezowanie, 42 projektowanie druków, projektowanie materiałów drukowanych, tworzenie stron internetowych, projektowanie stron domowych i stron internetowych, doradztwo
w projektowaniu stron internetowych.
502890
(220) 2019 07 29
NEXON PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAXATIV
(210)
(731)

39

(540) Hot Table

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 snack bary, stołówki, restauracje, usługi cateringowe, usługi gastronomiczne, prowadzenie kawiarni,
barów szybkiej obsługi, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, restauracje samoobsługowe, usługi z zakresu przygotowywania dań na zamówienie i dostarczania do domu.
503000
(220) 2019 08 01
MANUFAKTURA CZEKOLADY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MANU CZEKOLADY RZEMIEŚLNICZE
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety.
502920
(220) 2019 07 30
CENTRUM CYFRYZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Krapkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) centrum cyfryzacji

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 30 kakao i wyroby na bazie kakao, czekolada,
wyroby czekoladowe, pomady, praliny, ciastka czekoladowe,
wyroby piekarnicze, biszkopty, herbatniki, czekolada do picia, napoje na bazie czekolady, kakao oraz preparaty do tych
napojów.
503102
(220) 2019 08 04
ORIOLE HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Oriole Home
(510), (511) 37 renowacja mebli, tapicerowanie mebli, usługi
remontowo-budowlane, stolarstwo meblowe, naprawy mebli, budownictwo, doradztwo budowlane, 42 projektowanie
i aranżacja wnętrz, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie budynków, usługi związane z projektowaniem graficznym, projektowanie mebli.
(210)
(731)

(531) 01.17.01, 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 42 doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy
sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, hosting serwerów, hosting stron
internetowych, programowanie komputerów, dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej.
(210) 502947
(220) 2019 07 31
(731) BRUSIKIEWICZ BARTOSZ SYNTEX TRADE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

503262
(220) 2019 08 07
TRZCIŃSKI ANDRZEJ, TRZCIŃSKA GRAŻYNA
P.I.W.W.N.O.O.I.N. HYDROKOMPLET
SPÓŁKA CYWILNA, Nowa Wieś
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BiaBella
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 ziemia do upraw, ziemia próchnicza, ziemia
okrzemkowa, ziemia torfowa.
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503296
(220) 2019 08 08
BEERLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łoziska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piaseczyńskie
(210)
(731)

(531) 03.04.11, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe z dodatkiem kofeiny, napoje bezalkoholowe z dodatkiem yerba
mate, woda stołowa, woda sodowa, napoje izotoniczne,
35 sprzedaż: piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napoi owocowych i soków
owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji
napojów, napoi bezalkoholowych na bazie miodu, napoi
bezalkoholowych z dodatkiem kofeiny, napoi bezalkoholowych z dodatkiem yerba mate, wody stołowej, wody sodowej, napoi izotonicznych, promocja na rzecz osób trzecich
piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów
bezalkoholowych, napoi owocowych i soków owocowych,
syropów i innych preparatów do produkcji napojów, napoi
bezalkoholowych na bazie miodu, napoi bezalkoholowych
z dodatkiem kofeiny, napoi bezalkoholowych z dodatkiem
yerba mate, wody stołowej, wody sodowej, napoi izotonicznych, doradztwo i usługi marketingowe w zakresie piwa,
wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napoi owocowych i soków owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów, napoi bezalkoholowych na bazie miodu, napoi bezalkoholowych z dodatkiem kofeiny, napoi bezalkoholowych z dodatkiem yerba
mate, wody stołowej, wody sodowej, napoi izotonicznych,
doradztwo gospodarcze w zakresie piwa, wód mineralnych
i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napoi
owocowych i soków owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów, napoi bezalkoholowych na bazie
miodu, napoi bezalkoholowych z dodatkiem kofeiny, napoi
bezalkoholowych z dodatkiem yerba mate, wody stołowej,
wody sodowej, napoi izotonicznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

503304
(220) 2019 08 07
JURCZYŃSKI RYSZARD, Łomianki
(znak słowno-graficzny)
Milio
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.05
(510), (511) 11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe; abażury; architektoniczne oprawy do oświetlenia; elektryczne
dekoracyjne kolorowe światełka; elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne; elektryczne oprawy oświetleniowe;
lampy elektryczne; oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia; oświetlenie; żarówki; taśmy LED; żarówki LED; zasilacze
LED; akcesoria do taśm LED; profile LED; włączniki do profili
LED; oprawy hermetyczne LED; świetlówki LED; halogeny;
naświetlacze; oprawy halogenowe; czujniki ruchu; włączniki;
oprawy rastowe; panele LED; lampy LED; plafony; żyrandole;
lampki biurowe; oświetlenie samochodowe LED; oświetlenie
ogrodowe; artykuły elektryczne; oświetlenie sufitowe; lampy
halogenowe; lampy metalohalogenkowe; lampy podłogowe; lampy oświetleniowe; lampy stojące; lampy wiszące; stojące lampy; lampy olejowe; lampy próżniowe; lampy ścienne;
lampy stołowe; lampy biurkowe; lampy elektryczne; lampy
fluorescencyjne; lampy studyjne; lampy inspekcyjne; lampy akwariowe; lampy awaryjne; lampy LED; testowe lampy
samochodowe; lampy stroboskopowe; elektryczne lampy
wyładowcze; podwodne lampy LED; oświetlenie dachowe;
ozdoby choinkowe; oświetleniowe lampy wyładowcze; przenośne lampy; elektryczne lampy żarowe; lampy do kasków;
szkła do lamp; sufitowe lampy wiszące; neonowe lampy
oświetleniowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oświetlenia, żarówek, lamp, artykułów elektrycznych, żyrandoli, taśm
LED, żarówek LED, zasilaczy LED, akcesoriów do taśm LED,
profili LED, włączników do profili LED, opraw hermetycznych
LED; świetlówek LED, halogenów, naświetlaczy, opraw halogenowych, czujników ruchu, włączników, opraw rastowych,
paneli LED, lampy LED, plafonów, żyrandoli, lamp biurowych,
oświetlenia samochodowego LED, oświetlenia ogrodowego, artykułów elektrycznych, oświetlenia sufitowego.
503314
(220) 2019 08 08
INCO GARBARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W SERCU KRAKOWA APARTHOTEL

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 eksponowanie towarów osób trzecich celem
ich swobodnego wyboru przez kupujących, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 36 wynajmowanie mieszkań,
wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości],
dzierżawa nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, wynajem powierzchni handlowych, 41 usługi związane z organizacją wypoczynku,
organizowanie przyjęć, balów, usługi klubowe, nocne kluby,
usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi związane z organizacją imprez karaoke, organizowanie
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i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, organizowanie i obsługa koncertów, organizowanie
obozów sportowych, wynajmowanie kortów tenisowych,
wypożyczanie sprzętu sportowego, użytkowanie i obsługa
sal kinowych, 43 usługi gastronomiczne, restauracje, usługi barowe, kawiarnie, kafeterie [bufety], domy turystyczne,
usługi hotelowe, motele, pensjonaty, rezerwacje kwater
na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, 44 salony piękności,
usługi kosmetyczne, salony fryzjerskie, usługi w zakresie korzystania z solariów.
(210)
(731)
(540)
(540)

503417
(220) 2019 08 12
ZBYROWSKI ANDRZEJ WENSEL, Żegocina
(znak słowno-graficzny)
TOP BRAKES

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04
(510), (511) 12 klocki hamulcowe do pojazdów, klocki hamulcowe do samochodów, hamulcowe klocki do pojazdów
lądowych, klocki hamulcowe do pojazdów lądowych, tarcze
hamulcowe, tarcze hamulcowe do pojazdów, tarcze hamulcowe do motocykli, układy hamulcowe do pojazdów lądowych, układy hamulcowe do pojazdów i części do nich.
(210)
(731)
(540)
(540)

503419
(220) 2019 08 12
FRĄK MICHAŁ P.H.U. BEHAPOMOC, Jastrowie
(znak słowno-graficzny)
BEHAPOMOC

(531) 02.09.15, 26.03.01, 26.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi edukacji i szkolenia, usługi szkolenia
zawodowego, usługi szkolenia dla personelu, usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie BHP, szkolenie personelu dla
zapewnienia maksymalnej ochrony bezpieczeństwa, usługi
szkoleniowe w zakresie obsługi sprzętu gaśniczego, szkolenie techniczne dotyczące zagrożeń pożarowych, 45 usługi
konsultacyjne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
konsultacje dotyczące zapobiegania pożarom, doradztwo
w zakresie bezpieczeństwa, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa miejsca pracy, doradztwo w zakresie norm bezpieczeństwa w pracy, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych.
(210) 503422
(220) 2019 08 12
(731) GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA, Słupsk
(540) (znak słowny)
(540) GINO ROSSI. PIĘKNE ŻYCIE. PIĘKNE CHWILE.
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, akcesoria do pielęgnacji obuwia, 9 okulary, etui do okularów, okulary przeciwsłoneczne, 14 wyroby jubilerskie, przyrządy zegarmistrzowskie, zegarki, 18 skóra i imitacje skóry,
wyroby z tych materiałów takie jak: torby skórzane plażowe,
paski, plecaki, portfele, portmonetki, pudełka ze skóry, toreb-
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ki damskie, aktówki, nesesery, torby na laptopa, etui na telefon, etui na tablety i komputery, etui skórzane do okularów, kosmetyczki, breloki skórzane, walizy i torby podróżne,
parasolki i parasole przeciwsłoneczne, 25 obuwie, paski,
skarpetki, rękawiczki [odzież], skarpety do kostek, 35 handel
detaliczny, handel hurtowy oraz sprzedaż za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej oraz sprzedaż przez
strony internetowe towarów takich jak: obuwie, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, akcesoria do pielęgnacji obuwia,
kosmetyki, perfumy, lampki do torebek, torby skórzane plażowe, paski, plecaki, portfele, portmonetki, pudełka ze skóry,
torebki damskie, aktówki, torby na laptopa, etui na telefon,
etui na tablety i komputery, etui skórzane do okularów, kosmetyczki, szczoteczki do butów, breloki skórzane, walizy
i torby podróżne, parasolki i parasole przeciwsłoneczne,
wyroby jubilerskie, przyrządy zegarmistrzowskie, zegarki,
akcesoria odzieżowe, mianowicie skarpety, rękawice, stopki,
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych.
(210) 503424
(220) 2019 08 12
(731) GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA, Słupsk
(540) (znak słowny)
(540) GINO ROSSI. BELLA VITA. BELLI MOMENTI.
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, akcesoria do pielęgnacji obuwia, 9 okulary, etui do okularów, okulary przeciwsłoneczne, 14 wyroby jubilerskie, przyrządy zegarmistrzowskie, zegarki, 18 skóra i imitacje skóry,
wyroby z tych materiałów takie jak: torby skórzane plażowe,
paski, plecaki, portfele, portmonetki, pudełka ze skóry, torebki damskie, aktówki, nesesery, torby na laptopa, etui na telefon, etui na tablety i komputery, etui skórzane do okularów, kosmetyczki, breloki skórzane, walizy i torby podróżne,
parasolki i parasole przeciwsłoneczne, 25 obuwie, paski,
skarpetki, rękawiczki [odzież], skarpety do kostek, 35 handel
detaliczny, handel hurtowy oraz sprzedaż za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej oraz sprzedaż przez
strony internetowe towarów takich jak: obuwie, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, akcesoria do pielęgnacji obuwia,
kosmetyki, perfumy, lampki do torebek, torby skórzane plażowe, paski, plecaki, portfele, portmonetki, pudełka ze skóry,
torebki damskie, aktówki, torby na laptopa, etui na telefon,
etui na tablety i komputery, etui skórzane do okularów, kosmetyczki, szczoteczki do butów, breloki skórzane, walizy
i torby podróżne, parasolki i parasole przeciwsłoneczne,
wyroby jubilerskie, przyrządy zegarmistrzowskie, zegarki,
akcesoria odzieżowe, mianowicie skarpety, rękawice, stopki,
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych.
503425
(220) 2019 08 12
DJDP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIPZZ
(210)
(731)
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(531) 04.03.20, 27.05.01
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, wkłady do papierosów beztytoniowych do celów
medycznych, płyny do napełniania wkładów do papierosów
beztytoniowych do celów medycznych, 34 papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, papierosy elektroniczne,
wkłady do papierosów elektronicznych, płyn do papierosów
elektronicznych, 35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży
detalicznej i hurtowej, sprzedaży przez Internet i sprzedaży
wysyłkowej, papierosów beztytoniowych, papierosów elektronicznych oraz akcesoriów do elektronicznych papierosów.
(210) 503431
(220) 2019 08 13
(731) MEDIVET SPÓŁKA AKCYJNA, Śrem
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 05.05.19
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt nielecznicze, preparaty do pielęgnacji zwierząt, 5 szampony i inne preparaty dla
zwierząt lecznicze, suplementy diety dla zwierząt, 35 usługi
sprzedaży następujących towarów: kosmetyki dla zwierząt
nielecznicze, preparaty do pielęgnacji zwierząt, szampony
i inne preparaty dla zwierząt lecznicze, suplementy diety dla
zwierząt.
(210) 503437
(220) 2019 08 13
(731) GNIAZDOWSKI MARCIN ALTRANS, Kartuzy
(540) (znak słowny)
(540) skrzydełka z łososia
(510), (511) 29 ryby i przetwory z ryb.
(210) 503438
(220) 2019 08 13
(731) GNIAZDOWSKI MARCIN ALTRANS, Kartuzy
(540) (znak słowny)
(540) salmon wings
(510), (511) 29 ryby i przetwory z ryb.
503476
(220) 2019 08 14
STANBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Garby
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B STANBUD

(210)
(731)

(531) 07.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 beton, beton zbrojony, beton ogniotrwały,
betonowe materiały budowlane, kostki brukowe betonowe,
betonowe elementy brukowe, masa betonowa prefabrykowana, betonowe elementy budowlane, beton gotowy
do użycia, beton samopoziomujący do użytku w budownic-
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twie, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi budowlane, naprawcze roboty budowlane, usługi doradztwa budowlanego, doradztwo inżynieryjne
(usługi budowlane), usługi budowlane i konstrukcyjne, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości.
(210)
(731)
(540)
(540)

503490
(220) 2019 08 14
UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA, Zawadzkie
(znak słowno-graficzny)
UNIMOT

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla
przemysłu paliwowego, energetycznego i gazowego,
preparaty i płyny chłodnicze, substancje do naprawy
opon i dętek, substancje uszczelniające i pompujące
do opon samochodowych, płyny hamulcowe, płyny przekładniowe, płyny do obwodów hydraulicznych, substancje i domieszki do ochrony przed mrozem, preparaty zapobiegające zamarzaniu, substancje zapobiegające zamarzaniu zamków i szyb, substancje do odmrażania zamków
i szyb, płyny do napędu automatycznego, płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, płyny do akumulatorów, dodatki chemiczne do paliw i smarów, preparaty
chemiczne do użytku jako rozpuszczalniki, rozpuszczalniki
do lakierów, wypełniacze do naprawy karoserii pojazdów
i opon, środki chemiczne do użytku w branży petrochemicznej, 2 farby, farby podkładowe, emalie do malowania,
farby i oleje antykorozyjne, mieszanki farb, lakiery, rozcieńczalniki do farb i lakierów, emalie, lakiery i farby samochodowe, emalie i farby do silników, preparaty do konserwacji
i zabezpieczania, preparaty i środki antykorozyjne, taśmy
antykorozyjne, preparaty zabezpieczające do metali, powłoki zabezpieczające podwozia pojazdów, oleje i smary
przeciwrdzewne, 3 preparaty i środki do mycia, czyszczenia, pielęgnacji i zabezpieczenia pojazdów, preparaty
i środki do nadawania połysku, preparaty i środki do polerowania, kremy, kamienie, papiery i woski do polerowania,
preparaty ścierne do użytku w pielęgnacji samochodów,
detergenty do samochodów, ściereczki do czyszczenia
nasączane detergentami, kosmetyki samochodowe,
szampony samochodowe, woski samochodowe, preparaty i środki do mycia, czyszczenia, pielęgnacji i zabezpieczenia silników, karoserii samochodowych i opon, preparaty do mycia, czyszczenia, pielęgnacji i zabezpieczenia
szyb, płyny do szyb, płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych, preparaty i środki do mycia, czyszczenia, pielęgnacji i zabezpieczenia tapicerek, preparaty do czyszczenia klimatyzacji samochodowej, mieszaniny zapachowe, preparaty i środki zapachowe do samochodów, preparaty do usuwania farb, lakierów, pokostów, rdzy, 4 energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych i odnawialnych, ropa naftowa surowa lub rafinowana, produkty naftowe uzyskane z rafinacji ropy naftowej, paliwa, paliwa
silnikowe, paliwa gazowe, alkohol jako paliwo, paliwa
na bazie alkoholu, paliwo etylowe, węgiel drzewny jako
paliwo, benzyna, oleje napędowe, biopaliwa, biodiesel,
paliwa i materiały oświetlające zawarte w tej klasie, gaz
ziemny, gaz oświetleniowy, gazy zestalone jako paliwo,
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gaz olejowy, smary, paliwa, smary i oleje samochodowe,
dodatki niechemiczne do paliw i olejów silnikowych, oleje
i tłuszcze nieujęte w innych klasach, oleje i tłuszcze
do smarowania, oleje i tłuszcze do oświetlania, oleje opałowe, oleje i tłuszcze przemysłowe, oleje palne, oleje silnikowe, woski nieujęte w innych klasach, parafina, świece,
tłuszcze do smarowania i oświetlania, drewno opałowe,
koks, węgiel, podpałki, nafta, nafta oświetleniowa, 6 pojemniki i zbiorniki metalowe do magazynowania i transportu, butle i pojemniki metalowe na środki chemiczne,
gazy sprężone i ciecze, butle i pojemniki metalowe
do przechowywania i transportu paliw, beczki metalowe,
metalowe butle gazowe, metalowe kanistry, nieautomatyczne metalowe dysze do dystrybucji paliwa, drobnica
żelazna, metalowe wężyki do paliwa i oleju, rury i rurki
metalowe, przewody rurowe metalowe, 9 aparatura, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, regulacji i rozdzielania energii elektrycznej,
aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania
energii elektrycznej oraz nadwyżek energii, aparatura
i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, elektryczne i elektroniczne aparaty i instrumenty pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, nadzorujące, sterownicze, elektryczne i elektroniczne urządzenia i instrumenty do nadzoru, sterowania, rozdziału i regulowania urządzeń do wytwarzania, przekształcania, przesyłania i rozdziału energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do rozdziału, dystrybucji i pomiaru paliw stałych, ciekłych, gazowych, energii elektrycznej i cieplnej, gazometry [urządzenia pomiarowe], mierniki inteligentne, liczniki energii
elektrycznej, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, panele słoneczne, moduły słoneczne, kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, czujniki
do pomiaru promieniowania słonecznego, ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej, analizatory petrochemiczne, urządzenia energetyczne sieci zasilających, oprogramowanie i programy
komputerowe, oprogramowanie i programy do inżynierii
elektrycznej, przewody i kable elektryczne, osprzęt do instalacji elektrycznych i linii energetycznych, rozdzielnie
i rozdzielnice elektryczne, stacje elektroenergetyczne,
akumulatory i baterie akumulatorów, 35 agencja importowo-eksportowa, usługi agencji importowo-eksportowych
w dziedzinie energii, paliw oraz produktów pochodnych,
agencje informacji handlowej, informacja o działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradztwa
biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem
franczyz, organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie programów lojalnościowych i motywacyjnych dla
klientów, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, promowanie sprzedaży
za pośrednictwem programów lojalnościowych i motywacyjnych dla klientów, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
systematyzacja i pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, odczyt mierników elektrycznych do celów wystawiania rachunków, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych
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i reklamowych, zaopatrzenie osób trzecich jako zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, oferowanie
w mediach produktów dla handlu detalicznego, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw stałych, ciekłych,
gazowych oraz produktów pochodnych, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej energii elektrycznej, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, usługi sprzedaży przez Internet
oraz usługi sprzedaży na stacji paliw w zakresie paliw, produktów naftowych, olejów, smarów, płynów do pojazdów, lakierów i farb, artykułów przemysłowych, kosmetyków do pojazdów, preparatów do czyszczenia i odświeżania pojazdów, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów spożywczych, słodyczy, lodów, napojów bezalkoholowych i alkoholowych, kawy, herbaty, owoców i warzyw, kosmetyków, artykułów perfumeryjnych, artykułów
toaletowych, mydeł, środków dezodoryzujących i oczyszczających powietrze, magnesów ozdobnych, okularów,
etui na okulary, etui na telefony, artykułów papierniczych
i biurowych, książek, gazet, czasopism, albumów, atlasów,
map, planów miast, kart pocztowych, kalendarzy, wyrobów porcelanowych i szklanych, artykułów ceramicznych,
kubków, gier, zabawek i akcesoriów do zabawy, odzieży
i dodatków do odzieży, nakryć głowy, papierosów i wyrobów tytoniowych, produktów farmaceutycznych, kwiatów, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 37 usługi budowy, instalowania, serwisowania, naprawy i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych, urządzeń i instalacji gazowych, urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, elektrowni
wiatrowych, systemów energii wiatrowej, usługi budowy
infrastruktury elektroenergetycznej, usługi budowy instalacji wykorzystujących energię geotermiczną, usługi stacji
obsługi pojazdów, naprawa i obsługa pojazdów, mycie
i czyszczenie pojazdów, antykorozyjne zabezpieczanie
pojazdów, blacharstwo, bieżnikowanie i naprawa opon,
wulkanizacja opon, smarowanie pojazdów, usługi tankowania paliwa do pojazdów, instalowanie i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, instalacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, usługi doradcze, konsultacyjne
i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług,
39 usługi w zakresie dystrybucji, przesyłu i magazynowania paliw, energii, ciepła, gazu ziemnego, gazu płynnego
i produktów ropopochodnych i gazopochodnych, usługi
w zakresie dystrybucji, przesyłu i magazynowania energii
elektrycznej, wynajmowanie butli i pojemników na paliwa i gaz, pomoc drogowa, holowanie pojazdów, usługi
transportowe, pośrednictwo transportowe, przewożenie
ładunków, usługi transportu paliw, gazu i produktów pochodnych, magazynowanie, pakowanie towarów i produktów, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie pojazdów i samochodów, usługi kurierskie, dostarczanie towarów, dystrybucja towarów, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych
usług, 40 usługi w zakresie przetwarzania ropy naftowej
i jej produktów, usługi w zakresie wytwarzania energii
elektrycznej i cieplnej, gazu, prądu elektrycznego, usługi
przetwarzania paliw i gazów, usługi w zakresie uszlachetniania paliw i gazów, filtracja gazów, rafinacja materiałów
paliwowych, wynajem sprzętu do wytwarzania energii
elektrycznej, recykling paliw, gospodarowanie odpadami,
przetwarzanie odpadów, recykling odpadków i odpadów,
usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie
wyżej wymienionych usług, 43 oferowanie żywności i napojów na stacjach paliw, usługi punktów sprzedaży posiłków na wynos, usługi kawiarni, restauracji i barów szybkiej
obsługi.
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503501
(220) 2019 08 14
LAŚKIEWICZ DARIUSZ, Kraków
(znak słowno-graficzny)
CHEESE PIZZA

(531) 08.07.04, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem usługi
barowe usługi restauracyjne.
503502
(220) 2019 08 14
ZIELIŃSKA ELŻBIETA ANNA OKULISTYKA-OPTYKA,
Ostrołęka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kraina oz salon optyczny
(210)
(731)

smetyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne dla
ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków,
kosmetyczny zabieg laserowy skóry, usługi kosmetycznej
pielęgnacji ciała, elektroliza do celów kosmetycznych, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, nakładanie
produktów kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie porad kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycznych
na ciało, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, wstrzykiwalne
kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, zabiegi
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, masaże, masaż tkanek głębokich,
informacje dotyczące masażu, usługi zabiegów na cellulit,
usuwanie cellulitu z ciała, usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi mikrodermabrazji, usługi w zakresie krioterapii, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania
makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi
w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie
naciągania skóry za pomocą lasera, laserowe usuwanie żylaków, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi doradcze
związane z pielęgnacją skóry, leczenie kosmetyczne grzyba
palców nóg, zabiegi depilacyjne, usługi w zakresie terapii
za pomocą światła, gabinety pielęgnacji skóry, salony piękności, usługi salonów piękności, świadczenie usług przez salony piękności, udzielanie informacji związanych z usługami
salonów piękności.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 02.09.04, 16.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 roztwory do szkieł kontaktowych, 9 etui
na okulary, okulary, okulary przeciwsłoneczne, oprawki
do okularów, soczewki do okularów, zestawy soczewek, pojemniki na szkła kontaktowe, szkła kontaktowe, soczewki korekcyjne, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich.
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503536
(220) 2019 08 16
SZESZUŁA KATARZYNA K4YOU, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
English by fun

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 41 edukacja, informacja o edukacji, edukacja (nauczanie), nauczanie, przedszkola (nauczanie).

(210)
(731)

503568
(220) 2019 08 19
CENTRUM FINANSOWE PARTNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CFP CENTRUM FINANSOWE PARTNER

(531) 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 41 szkolenia kosmetyczne, w szczególności
szkolenia wykonywania makijażu permanentnego, liftingu
rzęs, stylizacji rzęs, 44 usługi spa, usługi manicure i pedicure, elektroliza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne, usługi ko-

(531) 01.17.11, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 36 pośrednictwo w usługach finansowych,
pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, pośrednictwo w umowach kredytowych, pośrednictwo w zakresie komercyjnych kredytów hipotecznych, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń
na życie, pośrednictwo w usługach doradczych w zakresie
ubezpieczeń, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie
ubezpieczeń na życie, pośrednictwo w ubezpieczeniach
od następstw nieszczęśliwych wypadków, pośrednictwo

503531
(220) 2019 08 15
GRZEGORZEWSKA ILONA IRMA BEAUTY-PERM,
Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BP Beauty-Perm ILONA GRZEGORZEWSKA

(210)
(731)
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w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, usługi udzielania pożyczek
i kredytów, usługi leasingowe, finansowanie leasingu samochodów, leasing finansowy (zakup ratalny), finansowanie
zakupów na raty [leasing], świadczenie finansowych usług
leasingowych.
503590
(220) 2019 08 19
LIGER CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIGER CONSULTING
(210)
(731)

(531) 03.01.01, 03.01.04, 03.01.24, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 45 usługi doradcze w zakresie prawa, usługi
wsparcia prawnego, usługi monitorowania prawnego.
503608
(220) 2019 08 20
ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) So!CZYSTE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.17.01, 24.17.04
(510), (511) 32 napoje owocowe i soki owocowe.
503614
(220) 2019 08 20
ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) So!CZYSTE
(510), (511) 32 napoje owocowe i soki owocowe.
(210)
(731)

503618
(220) 2019 08 19
RIDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczurowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kopalnia smaków
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503644
(220) 2019 08 21
ARKADA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Arkada Invest
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomości,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, wynajem
powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, 36 administrowanie nieruchomościami, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, doradztwo kredytowe, dzierżawa nieruchomości, finansowanie nieruchomości,
inwestowanie w nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie instrumentów finansowych, sprzedaż detaliczna i hurtowa mieszkań, timesharing
nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości,
usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi finansowe dotyczące nieruchomości, usługi udzielania pożyczek i kredytów, wynajem lokali na cele biurowe,
wynajem nieruchomości, zarządzanie finansowe spółkami
holdingowymi, zarządzanie nieruchomościami, 37 budowa
nieruchomości, budownictwo nieruchomości komercyjnych, budownictwo podziemne i lądowe, budownictwo
przemysłowe, mieszkaniowe i usługowe, doradztwo inżynieryjne (budownictwo), konserwacja, restauracja i naprawa
budynków, nadzór budowlany, remont nieruchomości, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
usługi doradztwa budowlanego, 42 doradztwo w zakresie
projektów architektonicznych i budowlanych, projektowanie
urbanistyczne, projektowanie wnętrz budynków, przygotowywanie planów i projektów architektonicznych, usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania terenu, usługi
architektoniczne, inżynieryjne i planowania urbanistycznego, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków komercyjnych, budynków biurowych, budynków mieszkalnych, usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii
budowlanej, zarządzanie projektami architektonicznymi.
503678
(220) 2019 08 21
RELIANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) obligain
(210)
(731)

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 05.03.13, 05.03.16,
26.01.03, 11.03.18
(510), (511) 30 przyprawy, 35 promocja sprzedaży dla osób
trzecich.

(531) 29.01.12, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 36 zarządzanie finansami, analizy finansowe,
doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe,
usługi badań dotyczących finansów.
503696
(220) 2019 08 22
KACZOROWSKA KAROLINA, KACZOROWSKI
WOJCIECH KARCZMA SPÓŁKA CYWILNA,
Święta Lipka
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) KARCZMA BERTA
(510), (511) 43 usługi prowadzenia restauracji, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(210)
(731)
(540)
(540)

503734
(220) 2019 08 23
DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, KROTOSZYN
(znak słowno-graficzny)
RADLER SWING

(531)

26.02.01, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05,
29.01.15, 25.01.15, 22.01.06, 05.07.12, 26.07.11
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo jasne
pełne, piwo rzemieślnicze, piwo bezalkoholowe, piwo niskoalkoholowe, napoje na bazie piwa, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe gazowane i niegazowane, woda
mineralna gazowana i niegazowana, soki owocowe, soki
warzywne, soki owocowo - warzywne, syropy i preparaty
do przygotowywania napojów.
503737
(220) 2019 08 23
BAD LANDECK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lądek Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bad Landeck
(210)
(731)
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sów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, laserowy zabieg
kosmetyczny pajączków, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów kosmetycznych
na ciało, pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi, salony piękności, świadczenie usług przez salony piękności,
udzielanie informacji o urodzie, usługi doradcze dotyczące
kosmetyków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody,
usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi drenażu limfatycznego, usługi
konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi kosmetyczne, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi laserowego usuwania owłosienia, usługi mikrodermabrazji, usługi
pielęgnacji urody, usługi salonów piękności, usługi terapii
mikroigłowej, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi
w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie
mikropigmentacji, analiza kosmetyczna, usługi w zakresie
naciągania skóry za pomocą lasera, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi
w zakresie porad kosmetycznych, usługi w zakresie trwałego
usuwania i redukcji owłosienia, usługi w zakresie usuwania
włosów, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi
zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi zabiegów
na cellulit, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, usuwanie cellulitu z ciała, usuwanie laserowe pajączków naczyniowych,
zabiegi depilacyjne, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi
pielęgnacji urody.
503809
(220) 2019 08 26
4LF INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Axoner ból remisja sen obrzęk siła spokój energia
delikatność cierpienie neuron ulga sprawność
komfort problem zmęczenie drętwota neuropraksja
akson lekkość osłabienie
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 promocja sprzedaży.
(210)
(731)
(540)
(540)

503746
(220) 2019 08 23
PODOWSKA AGNIESZKA, Rybno
(znak słowno-graficzny)
AP

(531) 17.02.01, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 44 wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, doradztwo dotyczące kosmetyków,
doradztwo dotyczące urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo
w zakresie urody, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja urody dla
ludzi, higiena i pielęgnacja urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych wło-

(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aerozole do gardła, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, balsamy kosmetyczne, chusteczki kosmetyczne, olejki eteryczne, ekstrakty ziołowe kosmetyczne,
gaziki kosmetyczne, kosmetyczne środki nawilżające, kremy,
maści i żele na odparzenia, kremy, maści i żele pielęgnacyjne,
ochronne i odżywcze, maści, żele i kremy chłodzące i rozgrzewające, olejki eteryczne, płyny do aromaterapii, płyny
pielęgnacyjne i oczyszczające, pojemniki z substancjami
zapachowymi, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty
do czyszczenia nosa, sole do kąpieli, wazelina kosmetyczna,
woda utleniona, wody zapachowe, zapachy, zasypki do ciała,
żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, odświeżacze
oddechu, kosmetyki, dezodoranty do stóp, peeling do stóp,
kremy, maści i żele do stóp, balsamy i szampony dla niemowląt, kosmetyki dla niemowląt, detergenty i środki czystości,
dezodoranty i antyperspiranty, mydła i żele, pasty do zębów,
płatki kosmetyczne, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do prania, środki
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do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe,
preparaty do opalania i po opalaniu, kompresy na oczy
do celów kosmetycznych, plastry kosmetyczne, 5 lekarstwa
i leki dla ludzi, sole do celów medycznych, sól fizjologiczna,
sole wód mineralnych, sole do kąpieli mineralnych, środki
do płukania nosa, preparaty do czyszczenia nosa do celów
medycznych, kremy i żele lecznicze, maści i krople lecznicze,
maści, żele i kremy chłodzące i rozgrzewające, środki nawilżające do celów medycznych, substancje i preparaty do inhalacji, stomatologiczne środki profilaktyczne, środki znieczulające, środki przeciwbólowe do użytku medycznego, plastry
i balsamy przeciwbólowe, opatrunki medyczne do ran, opatrunki chłodzące i rozgrzewające, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, krople
do uszu, patyczki do czyszczenia uszu do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do leczenia alergii i astmy,
pastylki do ssania na gardło, produkty farmaceutyczne do leczenia chorób dróg oddechowych, odświeżacze oddechu
do celów medycznych, lecznicze pudry i balsamy do stóp,
suplementy diety, w tym dla niemowląt, preparaty sercowo-naczyniowe, preparaty przeciwko komarom i kleszczom,
preparaty farmaceutyczne regulujące układ odpornościowy, kompresy, okłady, plastry i opatrunki, plastry i kompresy
chłodzące i rozgrzewające, opatrunki na oczy do użytku medycznego, 10 chemicznie aktywowane kompresy do celów
medycznych, chłodzące żelowe kompresy przeciwgorączkowe, termoelektryczne kompresy do użytku medycznego,
kompresy zimne do celów medycznych, okłady z lodu do leczenia obrażeń, ortopedyczne opatrunki uciskowe, ortezy,
ortezy do stóp i rąk, stabilizatory do użytku medycznego,
instrumenty, urządzenia i artykuły ortopedyczne, obuwie
ortopedyczne, bandaże ortopedyczne, ortopedyczne środki
lecznicze, rękawy kompresyjne do kończyn, odzież kompresyjna, okłady do podtrzymywania ciała, plastry chłodzące
do celów medycznych, plastry żelowe do leczenia blizn,
kompresy rozgrzewające i chłodzące zasilane elektrycznie,
urządzenia do masażu elektrycznie i nieelektryczne, zatyczki
do uszu.

(540) White Wolf Studio
(510), (511) 41 usługi fotografów.

503818
(220) 2019 08 26
OCUSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OCUSTAR

(210)
(731)

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 02.09.04, 27.05.01,
27.05.03, 27.05.05
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty medyczne, aparaty i instrumenty chirurgiczne, protezy oczu, chirurgiczne klamry,
futerały na instrumenty medyczne, igły do celów medycznych, igły do zszywania, implanty chirurgiczne składające
się ze sztucznych materiałów, lasery do celów medycznych,
narzędzia do nacinania do celów chirurgicznych, nici chirurgiczne, przyrządy do cięcia stosowane w chirurgii, soczewki
[protezy wewnątrzgałkowe] do implantacji chirurgicznych,
sztuczne gałki oczne, urządzenia i instrumenty medyczne,
zakraplacze do celów medycznych.
(210) 503857
(220) 2019 08 27
(731) WILK PATRYCJA ANNA WHITE WOLF STUDIO, Poznań
(540) (znak słowny)

47

503866
(220) 2019 08 27
CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW JEDNOŚĆ,
Grójec
(540) (znak słowny)
(540) Fasolki Jedności
(510), (511) 30 drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze],
cukierki, słodycze [cukierki], karmelki [cukierki], nielecznicze
cukierki, wyroby cukiernicze, tabletki [wyroby cukiernicze],
pastylki [niemedyczne wyroby cukiernicze], nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], cukierki, batony i guma do żucia,
cukierki inne niż do celów medycznych, nielecznicze wyroby
cukiernicze w postaci pastylek, wyroby cukiernicze, ciasta,
tarty i ciasteczka, cukierki miętowe [inne niż do celów leczniczych], cukierek odświeżający oddech [słodycze] inny niż
do celów farmaceutycznych, pastylki miętowe [wyroby cukiernicze] inne niż do celów leczniczych.
(210)
(731)

503869
(220) 2019 08 27
CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW JEDNOŚĆ,
Grójec
(540) (znak słowny)
(540) Misiaczki Jedności
(510), (511) 30 drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze],
cukierki, słodycze [cukierki], karmelki [cukierki], nielecznicze
cukierki, wyroby cukiernicze, tabletki [wyroby cukiernicze],
pastylki [niemedyczne wyroby cukiernicze], nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], cukierki, batony i guma do żucia,
cukierki inne niż do celów medycznych, nielecznicze wyroby
cukiernicze w postaci pastylek, wyroby cukiernicze, ciasta,
tarty i ciasteczka, cukierki miętowe [inne niż do celów leczniczych], cukierek odświeżający oddech [słodycze] inny niż
do celów farmaceutycznych, pastylki miętowe [wyroby cukiernicze] inne niż do celów leczniczych.
(210)
(731)

503870
(220) 2019 08 27
CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW JEDNOŚĆ,
Grójec
(540) (znak słowny)
(540) Serduszka Jedności
(510), (511) 30 drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze],
cukierki, słodycze [cukierki], karmelki [cukierki], nielecznicze
cukierki, wyroby cukiernicze, tabletki [wyroby cukiernicze],
pastylki [niemedyczne wyroby cukiernicze], nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], cukierki, batony i guma do żucia,
cukierki inne niż do celów medycznych, nielecznicze wyroby
cukiernicze w postaci pastylek, wyroby cukiernicze, ciasta,
tarty i ciasteczka, cukierki miętowe [inne niż do celów leczniczych], cukierek odświeżający oddech [słodycze] inny niż
do celów farmaceutycznych, pastylki miętowe [wyroby cukiernicze] inne niż do celów leczniczych.
503967
(220) 2019 08 30
BEIJING KINGSMITH TECHNOLOGY CO., LTD.,
Pekin, CN
(540) (znak słowny)
(540) KINGSMITH
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania do użytku z telefonami
komórkowymi, oprogramowanie komputerowych systemów operacyjnych, oprogramowane gier komputerowych
do pobrania za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej i urządzeń bezprzewodowych, programy kompute(210)
(731)
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rowe nagrane, programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], komputerowe programy operacyjne nagrane,
programy komputerowe nagrane, krokomierze [pedometry], urządzenia do ważenia, okulary 3D, zamki elektryczne,
wagi do pomiaru tkanki tłuszczowej do użytku domowego,
28 sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, przyrządy stosowane
do ćwiczeń fizycznych, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, bieżnie treningowe, bieżnie stacjonarne do użytku
w ćwiczeniach fizycznych, stacjonarne rowery treningowe,
piłki do ćwiczeń, ekspandery [ćwiczenia], maszyny do ćwiczeń fizycznych wyposażone w ciężarki, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, steppery [urządzenia] do ćwiczeń
aerobowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

503991
(220) 2019 08 30
WACHOWICZ MARCIN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MAZALTOV

(531) 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, usługi restauracyjne, restauracje z grillem, restauracje oferujące dania
na wynos.
504026
(220) 2019 09 02
PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DR GAJA
(210)
(731)

diety dla ludzi, odżywki dla ludzi do celów medycznych,
zioła lecznicze i mieszanki ziół do celów leczniczych, oleje
i tłuszcze jadalne, suszone owoce i warzywa.
(210) 504030
(220) 2019 09 02
(731) STARA MLECZARNIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KASZUBSKI CHŁOPCZYK
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, koktajle mleczne,
napoje mleczne, mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko sojowe, mleko albuminowe, mleko sfermentowane, mleko skondensowane, mleko
w proszku, mleko z orzeszków ziemnych, napoje na bazie
mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego,
napoje na bazie mleka orzechowego, substytuty mleka,
śmietana, podpuszczka, sery, sery dojrzewające, sery żółte
dojrzewające, sery długo dojrzewające, sery topione, sery
świeże niedojrzewające, miękkie dojrzałe sery, produkty serowarskie, jogurt.
(210) 504031
(220) 2019 09 02
(731) STARA MLECZARNIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GRIF
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, koktajle mleczne,
napoje mleczne, mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko sojowe, mleko albuminowe, mleko sfermentowane, mleko skondensowane, mleko
w proszku, mleko z orzeszków ziemnych, napoje na bazie
mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego,
napoje na bazie mleka orzechowego, substytuty mleka,
śmietana, podpuszczka, sery, sery dojrzewające, sery żółte
dojrzewające, sery długo dojrzewające, sery topione, sery
świeże niedojrzewające, miękkie dojrzałe sery, produkty serowarskie, jogurt.
(210) 504032
(220) 2019 09 02
(731) STARA MLECZARNIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KASZËBSCZI DZEWÙS
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, koktajle mleczne,
napoje mleczne, mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko sojowe, mleko albuminowe, mleko sfermentowane, mleko skondensowane, mleko
w proszku, mleko z orzeszków ziemnych, napoje na bazie
mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego,
napoje na bazie mleka orzechowego, substytuty mleka,
śmietana, podpuszczka, sery, sery dojrzewające, sery żółte
dojrzewające, sery długo dojrzewające, sery topione, sery
świeże niedojrzewające, miękkie dojrzałe sery, produkty serowarskie, jogurt.
504054
(220) 2019 09 03
ARTETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M.E.A.L. FLAKI ZAMOJSKIE DP

(210)
(731)

(531) 02.03.01, 26.01.01, 04.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów
leczniczych, suplementy diety dla ludzi, odżywki dla ludzi
do celów medycznych, zioła lecznicze, mieszanki ziół do celów leczniczych, 29 oleje i tłuszcze jadalne, suszone owoce
i warzywa, 35 usługi reklamy, promocji oraz sprzedaży detalicznej, hurtowej i on-line następujących towarów: dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, suplementy
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(531) 01.01.01, 14.03.03, 27.05.01, 24.15.03, 26.04.16, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, drób, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, flaki.
(210) 504066
(220) 2019 09 03
(731) ROSA ANDRZEJ ROYAL COLLECTION, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PHILIP LOUIS
(510), (511) 18 paski i torby zawarte w tej klasie, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi w zakresie prowadzenia
punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów wskazanych w niniejszym wykazie, usługi promocyjno-reklamowe,
usługi przedstawicielskie w zakresie sprzedaży, pośrednictwo handlowe.
(210) 504072
(220) 2019 09 03
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) BIAŁKOMAT
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany,
suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie
z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, lecznicze napoje izotoniczne, lecznicze napoje mineralne, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, dodatki dietetyczne w formie napojów,
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, tabletki witaminowe,
dodatki witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe
w postaci suplementów diety, tabletki wspomagające odchudzanie, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty pobudzające apetyt, batony energetyzujące stanowiące
zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, dodatki
odżywcze.
(210) 504143
(220) 2019 09 05
(731) MACIOROWSKI KAMIL, Grajewo
(540) (znak słowny)
(540) ZGRAJA
(510), (511) 11 zapalniczki i zapalarki, 21 kubki, 25 nakrycia
głowy, kombinezony, odzież, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, krótkie spodnie, spodenki, koszulki bez rękawów,
koszulki z długim lub krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, spodnie sportowe, spodnie dresowe, obuwie sportowe,
26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły
tekstylne.
504172
(220) 2019 09 06
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) probiohepa
(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
(210)
(731)
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niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli, gum, lizaków.
504187
(220) 2019 09 06
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 07.01.08, 07.01.24, 26.05.04, 26.05.08, 26.11.06
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów
on-line, aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania sklepów
on-line, 35 obsługa rynków on-line w celu umożliwienia
negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów, udostępnianie
przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, usługi
w zakresie ogłoszeń drobnych, udostępnianie przestrzeni
reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi
reklamowe i promocyjne, usługi porównywania cen, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej w światowej
sieci komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą
oferować i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać,
określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać transakcji, usługi handlu on-line w odniesieniu do licytacji elektronicznych oraz
oceny on-line z tym związane, aukcje publiczne, zarządzanie zbiorami informatycznymi, reklama on-line, opracowywanie i uaktualnianie materiałów reklamowych, dystrybucja
materiałów reklamowych, pisanie tekstów reklamowych
i ich publikacja, wynajem powierzchni reklamowej, w tym
w Internecie i innych sieciach komputerowych, wynajmowanie czasu reklamowego w mediach komunikacyjnych,
dystrybucja próbek reklamowych, pokazy towarów, usługi
zarządzania reklamą, organizowanie wystaw i targów dla celów handlowych lub reklamowych, sondaż opinii publicznej,
badania i analizy marketingowe, zarządzanie w działalności
gospodarczej i konsultacje dotyczące działalności gospodarczej, usługi administracyjne w działalności gospodarczej,
informacja i pomoc dotycząca działalności gospodarczej,
zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług dla osób trzecich, gromadzenie informacji i badania
odnoszące się do działalności gospodarczej, sporządzanie zestawień statystycznych, kompilacja i systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie
danych w komputerowych bazach danych dla osób trzecich, usługi specjalistów w zakresie wydajności pracy, kopiowanie dokumentów, usługi w zakresie maszynopisania,
usługi agencji importowo eksportowych, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu towarów i usług z następujących
dziedzin: przemysłu, leśnictwa, ogrodnictwa, rolnictwa, budownictwa, badań naukowych, przemysłu chemicznego,
przemysłu paliwowego, kosmetyków, przemysłu farmaceutycznego, dietetyki, dziedziny weterynarii i medycyny, prze-
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mysłu samochodowego, elektroniki, telekomunikacji, usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem
sieci komputerowych i Internetu towarów i usług z następujących dziedzin: komputerów, mebli, tekstyliów, odzieży,
przemysłu spożywczego i napojów, przemysłu tytoniowego, alkoholi i wyrobów alkoholowych, elektrycznych
i elektronicznych urządzeń gospodarstwa domowego, telefonów, wyposażenia kuchni i domu, artykułów dla dzieci,
gier i zabawek, karmy dla zwierząt i akcesoriów dla zwierząt,
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu towarów i usług
w dziedzinie edukacji, rozrywki, sportu, rekreacji lub turystyki, obsługa zleceń zakupów, pomoc w zakupie towarów
i usług oraz w zaopatrywaniu w towary i usługi na rzecz
osób trzecich, obsługa targów on-line w celu nabywania,
sprzedawania i/lub wymiany towarów, usług i/lub nieruchomości, usługi w dziedzinie porównywania cen, usługi
w zakresie porównywania i omawiania produktów/usług,
przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących cech charakterystycznych, jakości i cen towarów/usług,
obsługa aukcji, organizowanie i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, obsługa programów lojalnościowych, kompilacja
on-line komputerowych baz danych i baz komputerowych
przeszukiwalnych on-line w dziedzinie serwisów społecznościowych, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące
wyżej wymienionych usług, usługi informacyjne dotyczące
wyżej wymienionych usług, 42 badania oraz usługi - naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu
oraz oprogramowania komputerowego, oprogramowanie
komputerowe jako usługa (SaaS), usługi komputerowe,
mianowicie udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach serwisu internetowego, tworzenie i utrzymywanie,
w imieniu osób trzecich, informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, oprogramowanie
jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów on-line,
informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług.
504188
(220) 2019 09 06
FRANIKOWSKI MATEUSZ FENIX HOLLYWOOD
DREAM, Kuźniki
(540) (znak słowny)
(540) Hollywood Dream
(510), (511) 25 odzież, obuwie, tenisówki [obuwie], balerinki
[obuwie], obuwie plażowe, obuwie codzienne, obuwie damskie, obuwie codziennego użytku, botki, mokasyny, kurtki,
kurtki futrzane, kurtki skórzane, kurtki [odzież], kurtki puchowe, kurtki, bluzy, kurtki dresowe, kurtki zamszowe, grube
kurtki, ocieplane kurtki, kurtki pikowane [odzież], kurtki z rękawami, płaszcze i kurtki futrzane, marynarki od garniturów,
żakiety z dzianiny, kamizelki, kamizelki puchowe, kamizelki
skórzane, koszule, koszule zapinane, koszule eleganckie, letnie sukienki, sukienki damskie, damskie sukienki, na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju, swetry, swetry [odzież],
swetry rozpinane, swetry z golfem, swetry z półgolfem, swetry z dekoltem w serek, swetry z okrągłym wykończeniem
przy szyi, spodnie, eleganckie spodnie, krótkie spodnie,
spodnie dresowe, spodnie skórzane, spodnie od dresu, legginsy, spódnice, spódnice plisowane, body [odzież], bluzki,
bluzki z krótkimi rękawami, T-shirty z krótkim rękawem, tuniki, kombinezony, kombinezony [odzież], bluzy dresowe,
bluzy z kapturem, stroje kąpielowe, monokini, bikini, odzież
ciążowa.
(210)
(731)
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504190
(220) 2019 09 06
FRANIKOWSKI MATEUSZ FENIX HOLLYWOOD
DREAM, Kuźniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hollywood Dream

(210)
(731)

(531) 09.03.13, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, tenisówki [obuwie], balerinki
[obuwie], obuwie plażowe, obuwie codzienne, obuwie damskie, obuwie codziennego użytku, botki, mokasyny, kurtki,
kurtki futrzane, kurtki skórzane, kurtki [odzież], kurtki puchowe, kurtki, bluzy, kurtki dresowe, kurtki zamszowe, grube
kurtki, ocieplane kurtki, kurtki pikowane [odzież], kurtki z rękawami, płaszcze i kurtki futrzane, marynarki od garniturów,
żakiety z dzianiny, kamizelki, kamizelki puchowe, kamizelki
skórzane, koszule, koszule zapinane, koszule eleganckie, letnie sukienki, sukienki damskie, damskie sukienki, na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju, swetry, swetry [odzież],
swetry rozpinane, swetry z golfem, swetry z półgolfem, swetry z dekoltem w serek, swetry z okrągłym wykończeniem
przy szyi, spodnie, eleganckie spodnie, krótkie spodnie,
spodnie dresowe, spodnie skórzane, spodnie od dresu, legginsy, spódnice, spódnice plisowane, body [odzież], bluzki,
bluzki z krótkimi rękawami, t-shirty z krótkim rękawem, tuniki,
kombinezony, kombinezony [odzież], bluzy dresowe, bluzy
z kapturem, stroje kąpielowe, monikini, bikini, odzież ciążowa.
504192
(220) 2019 09 06
PRZEDSIĘBIORSTWO KPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KPS ARTYKUŁY BHP
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 okulary ochronne, maski ochronne, maski
spawalnicze, kaski ochronne, nakolanniki dla robotników,
odzież, obuwie i rękawice zabezpieczające przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, pasy ratunkowe, plandeki ratownicze, koce gaśnicze, szelki, linki bezpieczeństwa
do ochrony przed upadkiem, aparatura zabezpieczająca
przed upadkiem, 25 odzież i obuwie z tworzyw naturalnych
i sztucznych, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: środki czyszczące, środki myjące, mydło,
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pasty, preparaty kosmetyczne zabezpieczające skórę przed
działaniem czynników zewnętrznych, apteczki przenośne
z wyposażeniem, drabiny i rusztowania metalowe, okulary
ochronne, maski ochronne, maski spawalnicze, kaski ochronne, nakolanniki dla robotników, odzież, obuwie i rękawice
zabezpieczające przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, pasy ratunkowe, plandeki ratownicze, koce gaśnicze, szelki, linki bezpieczeństwa do ochrony przed upadkiem, aparatura zabezpieczająca przed upadkiem, natryski,
prysznice, torby na narzędzia puste, szafy, odzież i obuwie
z tworzyw naturalnych i sztucznych, nakrycia głowy.
504211
(220) 2019 09 08
UNISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Unisco
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane,
35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych.
(210)
(731)

504213
(220) 2019 09 08
MEDILAB FIRMA WYTWÓRCZO USŁUGOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDILAB

(210)
(731)

(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne,
odczynniki chemiczne do zastosowania do celów laboratoryjnych - zwłaszcza w medycynie, nauce i fotografii, detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu, odczynniki do testowania sterylności sprzętu medycznego, 3 środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, środki toaletowe, mydła, środki perfumeryjne i zapachowe, olejki eteryczne, kosmetyki,
płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe,
medyczne, materiały do plombowania zębów, wosk dentystyczny, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środki
odkażające, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, fungicydy, herbicydy, środki dezynfekcyjne, preparaty i artykuły
higieniczne, środki dezynfekcyjne do przyrządów medycznych, środki dezynfekujące do użytku domowego, środki
sanitarne do celów medycznych, 9 urządzenia i przyrządy:
naukowe, wagowe, pomiarowe, kontrolne, do ratowania
życia, urządzenia testujące do celów diagnostycznych, inne
niż do celów medycznych, aplikacje do pobrania, aplikacje
komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania do użytku
z telefonami komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych,
publikacje w formie elektronicznej do pobrania, publikacje
elektroniczne, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, urządzenia
do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, sterylizatory, autoklawy do sterylizacji, sterylizatory do instrumentów medycznych, sterylizatory do narzędzi chirurgicznych, urządzenia
sterylizujące do instrumentów medycznych, 24 wyroby tek-
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stylne i substytuty wyrobów tekstylnych, wyroby włókiennicze, narzuty na łóżka, bielizna pościelowa szpitalna, obrusy,
35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji, następujących
towarów: substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz
surowce naturalne, odczynniki chemiczne do zastosowania
do celów laboratoryjnych - zwłaszcza w medycynie, nauce
i fotografii, detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu, odczynniki do testowania sterylności
sprzętu medycznego, środki wybielające i inne substancje
stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki toaletowe,
mydła, środki perfumeryjne i zapachowe, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały
opatrunkowe, medyczne, materiały do plombowania zębów,
wosk dentystyczny, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środki odkażające, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, fungicydy, herbicydy, środki dezynfekcyjne, preparaty
i artykuły higieniczne, środki dezynfekcyjne do przyrządów
medycznych, środki dezynfekujące do użytku domowego,
środki sanitarne do celów medycznych, urządzenia i przyrządy: naukowe, wagowe, pomiarowe, kontrolne, do ratowania
życia, urządzenia testujące do celów diagnostycznych, inne
niż do celów medycznych, aplikacje do pobrania, aplikacje
komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania do użytku
z telefonami komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych,
publikacje w formie elektronicznej do pobrania, publikacje
elektroniczne, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji,
zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, urządzenia
do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, sterylizatory, autoklawy do sterylizacji, sterylizatory do instrumentów medycznych, sterylizatory do narzędzi chirurgicznych, urządzenia
sterylizujące do instrumentów medycznych, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, wyroby włókiennicze,
narzuty na łóżka, obrusy, usługi prowadzenia reklamy, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, szkolenia, usługi
wydawnicze, nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, 42 badania naukowe, usługi naukowe
i technologiczne, usługi naukowe i projektowanie w tym zakresie, przemysłowe analizy i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

504250
(220) 2019 09 09
MIERZWIŃSKA MAJA GRAZZIO, Radzyń Podlaski
(znak słowno-graficzny)
GRAZZIO

(531) 26.13.25, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 14 biżuteria, biżuteria ze złota, naszyjniki [biżuteria], sztuczna biżuteria, biżuteria osobista, ozdoby [biżuteria],
pierścionki [biżuteria], perły [biżuteria], biżuteria damska, łań-
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cuszki [biżuteria], krzyżyki [biżuteria], medaliony [biżuteria],
broszki [biżuteria], zawieszki [biżuteria], wyroby biżuteryjne,
szkatułki na biżuterię, biżuteria z diamentami, biżuteria dla
dzieci, biżuteria na ciało, biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria wykonana z metali szlachetnych, biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, części
i akcesoria do biżuterii, wisiorki z bursztynu będące biżuterią,
szkatułki na biżuterię wykonane z metali nieszlachetnych,
szkatułki na biżuterię nie z metalu, zegarki wykonane z metali szlachetnych, zegarki, 35 usługi sprzedaży detalicznej
w związku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z biżuterią, 42 projektowanie biżuterii.

[fitness], przeprowadzanie wydarzeń sportowych, edukacja
sportowa, szkolenie sportowe, 44 profesjonalne doradztwo
związane z dietą, usługi doradcze związane z dietą.

504274
(220) 2019 09 09
MPL POWER ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) delta technics

(531) 26.05.10, 26.05.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 chroniony transport przedmiotów wartościowych, czarter statków morskich, czarterowanie autobusów,
czarterowanie autokarów, czarterowanie floty morskiej, czarterowanie jachtów, czarterowanie jednostek pływających,
jachtów, statków, łodzi i pojazdów wodnych, czarterowanie
jednostek pływających, czarterowanie łodzi, czarterowanie
pojazdów do transportu, czarterowanie statków, czarterowanie statków powietrznych, czarterowanie transportu, dokowanie statków, doradztwo w dziedzinie usług składowania świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie,
doradztwo w dziedzinie usług transportowych świadczone
przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, doradztwo
w zakresie transportu lotniczego, dostarczanie informacji
dotyczących transportu, dostarczanie informacji w zakresie
portów, dostarczanie ładunków drogą lądową, dostarczanie ładunków drogą powierzchnią, dostarczanie przesyłek,
dostarczanie towarów, dostawa drogą lądową, dystrybucja
[transport] towarów drogą morską, dystrybucja [transport]
towarów drogą lądową, dystrybucja [transport] towarów
drogą powietrzną, fracht (przewóz towarów), informacja
o magazynowaniu, informacja o transporcie, informacja
o składowaniu, kontrola towarów przeznaczonych do transportu, ładowanie ciężarówek, ładowanie frachtu lotniczego,
ładowanie i wyładowanie pojazdów, logistyka transportu,
magazynowanie celne, magazynowanie i składowanie, magazynowanie ładunku przed transportem, nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), obsługa ładunków i usługi
frachtowe, odbieranie dokumentów, odbieranie ładunku,
odbiór, transport i dostawa towarów, określanie trasy pojazdów za pomocą komputera w sieciach danych, organizacja
dostarczania towarów, organizacja transportu drogą lądową, morską i powietrzną, organizacja transportu powietrznego, morskiego i lądowego, organizowanie i świadczenie
usług transportowych drogą lądową, morską i powietrzną,
organizowanie i świadczenie usług w zakresie dostarczania
towarów zamówionych korespondencyjnie, organizowanie
odbierania towarów, organizowanie rozładunku towarów,
organizowanie składowania towarów, organizowanie transportu ładunków, organizowanie transportu towarów, organizowanie transportu drogą lądową, morską i powietrzną, planowanie tras (usługi nawigacyjne), pośrednictwo frachtowe,
pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, profesjonalne
doradztwo w zakresie transportu, przechowywanie ładunku
przed przewozem, przewóz ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, przewóz towarów, przewożenie i dostarczanie towarów, rezerwowanie transportu, rozładunek towarów,
składowanie towarów w transporcie, skomputeryzowane
planowanie związane z transportem, skomputeryzowane
usługi informacyjne dotyczące usług transportowych, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu,
śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów lub ładunków

(210)
(731)

(531) 26.03.01, 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży w wyspecjalizowanym sklepie i/lub hurtowni lub przez Internet (e-sklep)
oraz poprzez inne kanały dostępu zdalnego z wykorzystaniem zamówień korespondencyjnych lub z użyciem środków
telekomunikacji baterii i akumulatorów elektrycznych, baterii
i akumulatorów elektrycznych do pojazdów, elektrycznych
urządzeń kontrolno-sterujących, elektrycznych urządzeń pomiarowych, instalacji elektrycznych do zdalnego sterowania
procesami przemysłowymi, interfejsów komputerowych,
łączników elektrycznych, przemienników (inwertorów) telekomunikacyjnych, prostowników prądu, urządzeń do ładowania akumulatorów, przetwornic elektrycznych, zasilaczy
elektrycznych, zasilaczy impulsowych, zasilaczy do kamer, rejestratorów oraz urządzeń i systemów przeciwpożarowych,
37 montaż, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
42 usługi w zakresie projektowania systemów zasilania dla
urządzeń przeciw-pożarowych w obiektach użyteczności
publicznej i w budynkach mieszkalnych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich.
504281
(220) 2019 09 10
KAMIŃSKI PIOTR TRENINGI PERSONALNE I USŁUGI
DIETETYCZNE, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) keep your balance
(210)
(731)

(531) 05.07.23, 05.03.13, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 prowadzenie zajęć fitness, sport i fitness,
treningi zdrowotne i treningi fitness, zapewnianie kursów
edukacyjnych związanych z dietą, świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie w zakresie zajęć
sportowych, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych

504298
(220) 2019 09 10
CSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CSL Cyfrowy
(210)
(731)
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przy użyciu komputera lub systemów globalnego pozycjonowania (informacja o transporcie), spedycja, spedycja
ładunków, spedycja ładunków drogą morską, spedycja ładunku między portami morskimi, spedycja towarów, spedycja towarów drogą lądową, świadczenie skomputeryzowanych usług doradztwa dotyczących transportu, transport,
transport drogowy, transport drogowy ładunków, transport
i dostawy towarów, transport lądowy, transport ładunków,
transport ładunków statkiem, transport ładunków drogą
powietrzną, transport ładunków statkiem, transport ładunku
drogą lądową, transport ładunku pojazdem lądowym, transport morski, transport statkami, transport towarów, udzielanie informacji dotyczących transportu ładunku, udzielanie
informacji dotyczących portów, udzielanie informacji związanych z transportem za pomocą środków elektronicznych,
usługi agencji spedycji towarów, usługi agencji spedycyjnej,
usługi agencji transportowej w zakresie organizowania transportu towarów, usługi w zakresie organizowania transportu.
504299
(220) 2019 09 10
CSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CSL VCA

(210)
(731)

(531) 26.05.01, 26.05.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 chroniony transport przedmiotów wartościowych, czarter statków morskich, czarterowanie autobusów,
czarterowanie autokarów, czarterowanie floty morskiej, czarterowanie jachtów, czarterowanie jednostek pływających,
jachtów, statków, łodzi i pojazdów wodnych, czarterowanie
jednostek pływających, czarterowanie łodzi, czarterowanie
pojazdów do transportu, czarterowanie statków, czarterowanie statków powietrznych, czarterowanie transportu, dokowanie statków, doradztwo w dziedzinie usług składowania świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie,
doradztwo w dziedzinie usług transportowych świadczone
przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, doradztwo
w zakresie transportu lotniczego, dostarczanie informacji
dotyczących transportu, dostarczanie informacji w zakresie
portów, dostarczanie ładunków drogą lądową, dostarczanie ładunków drogą powierzchnią, dostarczanie przesyłek,
dostarczanie towarów, dostawa drogą lądową, dystrybucja
[transport] towarów drogą morską, dystrybucja [transport]
towarów drogą lądową, dystrybucja [transport] towarów
drogą powietrzną, fracht (przewóz towarów), informacja
o magazynowaniu, informacja o transporcie, informacja
o składowaniu, kontrola towarów przeznaczonych do transportu, ładowanie ciężarówek, ładowanie frachtu lotniczego,
ładowanie i wyładowanie pojazdów, logistyka transportu,
magazynowanie celne, magazynowanie i składowanie, magazynowanie ładunku przed transportem, nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), obsługa ładunków i usługi
frachtowe, odbieranie dokumentów, odbieranie ładunku,
odbiór, transport i dostawa towarów, określanie trasy pojazdów za pomocą komputera w sieciach danych, organizacja
dostarczania towarów, organizacja transportu drogą lądową, morską i powietrzną, organizacja transportu powietrznego, morskiego i lądowego, organizowanie i świadczenie
usług transportowych drogą lądową, morską i powietrzną,
organizowanie i świadczenie usług w zakresie dostarczania
towarów zamówionych korespondencyjnie, organizowanie
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odbierania towarów, organizowanie rozładunku towarów,
organizowanie składowania towarów, organizowanie transportu ładunków, organizowanie transportu towarów, organizowanie transportu drogą lądową, morską i powietrzną, planowanie tras (usługi nawigacyjne), pośrednictwo frachtowe,
pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, profesjonalne
doradztwo w zakresie transportu, przechowywanie ładunku
przed przewozem, przewóz ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, przewóz towarów, przewożenie i dostarczanie towarów, rezerwowanie transportu, rozładunek towarów,
składowanie towarów w transporcie, skomputeryzowane
planowanie związane z transportem, skomputeryzowane
usługi informacyjne dotyczące usług transportowych, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu,
śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów lub ładunków
przy użyciu komputera lub systemów globalnego pozycjonowania (informacja o transporcie), spedycja, spedycja
ładunków, spedycja ładunków drogą morską, spedycja ładunku między portami morskimi, spedycja towarów, spedycja towarów drogą lądową, świadczenie skomputeryzowanych usług doradztwa dotyczących transportu, transport,
transport drogowy, transport drogowy ładunków, transport
i dostawy towarów, transport lądowy, transport ładunków,
transport ładunków statkiem, transport ładunków drogą
powietrzną, transport ładunków statkiem, transport ładunku
drogą lądową, transport ładunku pojazdem lądowym, transport morski, transport statkami, transport towarów, udzielanie informacji dotyczących transportu ładunku, udzielanie
informacji dotyczących portów, udzielanie informacji związanych z transportem za pomocą środków elektronicznych,
usługi agencji spedycji towarów, usługi agencji spedycyjnej,
usługi agencji transportowej w zakresie organizowania transportu towarów, usługi w zakresie organizowania transportu.
504301
(220) 2019 09 10
CSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CSL VWMS
(210)
(731)

(531) 26.05.01, 26.05.10, 26.05.11, 26.05.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 chroniony transport przedmiotów wartościowych, czarter statków morskich, czarterowanie autobusów,
czarterowanie autokarów, czarterowanie floty morskiej, czarterowanie jachtów, czarterowanie jednostek pływających,
jachtów, statków, łodzi i pojazdów wodnych, czarterowanie
jednostek pływających, czarterowanie łodzi, czarterowanie
pojazdów do transportu, czarterowanie statków, czarterowanie statków powietrznych, czarterowanie transportu, dokowanie statków, doradztwo w dziedzinie usług składowania świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie,
doradztwo w dziedzinie usług transportowych świadczone
przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, doradztwo
w zakresie transportu lotniczego, dostarczanie informacji
dotyczących transportu, dostarczanie informacji w zakresie
portów, dostarczanie ładunków drogą lądową, dostarczanie ładunków drogą powierzchnią, dostarczanie przesyłek,
dostarczanie towarów, dostawa drogą lądową, dystrybucja
[transport] towarów drogą morską, dystrybucja [transport]
towarów drogą lądową, dystrybucja [transport] towarów
drogą powietrzną, fracht (przewóz towarów), informacja
o magazynowaniu, informacja o transporcie, informacja
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o składowaniu, kontrola towarów przeznaczonych do transportu, ładowanie ciężarówek, ładowanie frachtu lotniczego,
ładowanie i wyładowanie pojazdów, logistyka transportu,
magazynowanie celne, magazynowanie i składowanie, magazynowanie ładunku przed transportem, nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), obsługa ładunków i usługi
frachtowe, odbieranie dokumentów, odbieranie ładunku,
odbiór, transport i dostawa towarów, określanie trasy pojazdów za pomocą komputera w sieciach danych, organizacja
dostarczania towarów, organizacja transportu drogą lądową, morską i powietrzną, organizacja transportu powietrznego, morskiego i lądowego, organizowanie i świadczenie
usług transportowych drogą lądową, morską i powietrzną,
organizowanie i świadczenie usług w zakresie dostarczania
towarów zamówionych korespondencyjnie, organizowanie
odbierania towarów, organizowanie rozładunku towarów,
organizowanie składowania towarów, organizowanie transportu ładunków, organizowanie transportu towarów, organizowanie transportu drogą lądową, morską i powietrzną, planowanie tras (usługi nawigacyjne), pośrednictwo frachtowe,
pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, profesjonalne
doradztwo w zakresie transportu, przechowywanie ładunku
przed przewozem, przewóz ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, przewóz towarów, przewożenie i dostarczanie towarów, rezerwowanie transportu, rozładunek towarów,
składowanie towarów w transporcie, skomputeryzowane
planowanie związane z transportem, skomputeryzowane
usługi informacyjne dotyczące usług transportowych, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu,
śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów lub ładunków
przy użyciu komputera lub systemów globalnego pozycjonowania (informacja o transporcie), spedycja, spedycja
ładunków, spedycja ładunków drogą morską, spedycja ładunku między portami morskimi, spedycja towarów, spedycja towarów drogą lądową, świadczenie skomputeryzowanych usług doradztwa dotyczących transportu, transport,
transport drogowy, transport drogowy ładunków, transport
i dostawy towarów, transport lądowy, transport ładunków,
transport ładunków statkiem, transport ładunków drogą
powietrzną, transport ładunków statkiem, transport ładunku
drogą lądową, transport ładunku pojazdem lądowym, transport morski, transport statkami, transport towarów, udzielanie informacji dotyczących transportu ładunku, udzielanie
informacji dotyczących portów, udzielanie informacji związanych z transportem za pomocą środków elektronicznych,
usługi agencji spedycji towarów, usługi agencji spedycyjnej,
usługi agencji transportowej w zakresie organizowania transportu towarów, usługi w zakresie organizowania transportu.
504303
(220) 2019 09 10
CSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CSL VTC
(210)
(731)

(531) 26.05.01, 26.05.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 chroniony transport przedmiotów wartościowych, czarter statków morskich, czarterowanie autobusów,
czarterowanie autokarów, czarterowanie floty morskiej, czarterowanie jachtów, czarterowanie jednostek pływających,
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jachtów, statków, łodzi i pojazdów wodnych, czarterowanie
jednostek pływających, czarterowanie łodzi, czarterowanie
pojazdów do transportu, czarterowanie statków, czarterowanie statków powietrznych, czarterowanie transportu, dokowanie statków, doradztwo w dziedzinie usług składowania świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie,
doradztwo w dziedzinie usług transportowych świadczone
przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, doradztwo
w zakresie transportu lotniczego, dostarczanie informacji
dotyczących transportu, dostarczanie informacji w zakresie
portów, dostarczanie ładunków drogą lądową, dostarczanie ładunków drogą powierzchnią, dostarczanie przesyłek,
dostarczanie towarów, dostawa drogą lądową, dystrybucja
[transport] towarów drogą morską, dystrybucja [transport]
towarów drogą lądową, dystrybucja [transport] towarów
drogą powietrzną, fracht (przewóz towarów), informacja
o magazynowaniu, informacja o transporcie, informacja
o składowaniu, kontrola towarów przeznaczonych do transportu, ładowanie ciężarówek, ładowanie frachtu lotniczego,
ładowanie i wyładowanie pojazdów, logistyka transportu,
magazynowanie celne, magazynowanie i składowanie, magazynowanie ładunku przed transportem, nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), obsługa ładunków i usługi
frachtowe, odbieranie dokumentów, odbieranie ładunku,
odbiór, transport i dostawa towarów, określanie trasy pojazdów za pomocą komputera w sieciach danych, organizacja
dostarczania towarów, organizacja transportu drogą lądową, morską i powietrzną, organizacja transportu powietrznego, morskiego i lądowego, organizowanie i świadczenie
usług transportowych drogą lądową, morską i powietrzną,
organizowanie i świadczenie usług w zakresie dostarczania
towarów zamówionych korespondencyjnie, organizowanie
odbierania towarów, organizowanie rozładunku towarów,
organizowanie składowania towarów, organizowanie transportu ładunków, organizowanie transportu towarów, organizowanie transportu drogą lądową, morską i powietrzną, planowanie tras (usługi nawigacyjne), pośrednictwo frachtowe,
pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, profesjonalne
doradztwo w zakresie transportu, przechowywanie ładunku
przed przewozem, przewóz ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, przewóz towarów, przewożenie i dostarczanie towarów, rezerwowanie transportu, rozładunek towarów,
składowanie towarów w transporcie, skomputeryzowane
planowanie związane z transportem, skomputeryzowane
usługi informacyjne dotyczące usług transportowych, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu,
śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów lub ładunków
przy użyciu komputera lub systemów globalnego pozycjonowania (informacja o transporcie), spedycja, spedycja
ładunków, spedycja ładunków drogą morską, spedycja ładunku między portami morskimi, spedycja towarów, spedycja towarów drogą lądową, świadczenie skomputeryzowanych usług doradztwa dotyczących transportu, transport,
transport drogowy, transport drogowy ładunków, transport
i dostawy towarów, transport lądowy, transport ładunków,
transport ładunków statkiem, transport ładunków drogą
powietrzną, transport ładunków statkiem, transport ładunku
drogą lądową, transport ładunku pojazdem lądowym, transport morski, transport statkami, transport towarów, udzielanie informacji dotyczących transportu ładunku, udzielanie
informacji dotyczących portów, udzielanie informacji związanych z transportem za pomocą środków elektronicznych,
usługi agencji spedycji towarów, usługi agencji spedycyjnej,
usługi agencji transportowej w zakresie organizowania transportu towarów, usługi w zakresie organizowania transportu.
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504314
(220) 2019 09 11
OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia
(540) (znak słowny)
(540) Olimp Labs w trosce o zdrowie Polaków
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki
wydawane bez recepty, leki ziołowe, suplementy diety,
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, suplementy ziołowe, witaminy i preparaty
witaminowe, preparaty witaminowe i mineralne, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, mieszanki do picia będące suplementami diety, dietetyczna żywność do celów
medycznych, dietetyczne dodatki do żywności, proszki jako
(210)
(731)

55

zamienniki posiłków, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie preparatów farmaceutycznych, suplementów diety, produktów dietetycznych, dostarczanie informacji
za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży preparatów farmaceutycznych, suplementów diety, produktów dietetycznych, prezentowanie towarów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi reklamowe i marketingowe,
promocja sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, marketing bezpośredni,
organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

501158, 501746, 503262, 503490, 504213

2

503490

3

500802, 501072, 501930, 502600, 502733, 502734, 502750, 502752, 503422, 503424, 503431, 503490, 503809,
504213

4

503490

5

473142, 499017, 501480, 502395, 502455, 502756, 502890, 503425, 503431, 503502, 503809, 504026, 504072,
504172, 504213, 504314

6

495124, 503490

7

494847, 500123, 500857, 502454, 502471, 502473, 502474

8

501794

9

493357, 498026, 500123, 500857, 501273, 501452, 502063, 502471, 502473, 502586, 502733, 502734, 502737,
503422, 503424, 503490, 503502, 503967, 504187, 504192, 504211, 504213

10

473142, 501944, 503809, 503818

11

501066, 501794, 502063, 503304, 504143, 504213

12

500857, 501273, 503417

14

502733, 502734, 503422, 503424, 504250

16

493357, 494847, 501158, 502573, 502586

17

495124

18

499862, 501273, 502733, 502734, 503422, 503424, 504066

19

495124, 500519, 501277, 503476

20

499862, 500117, 500802, 501066, 501277, 502737

21

500802, 501794, 504143

24

500791, 501289, 504213

25

498926, 499862, 500791, 501273, 501289, 501480, 502733, 502734, 502741, 503422, 503424, 504066, 504143,
504188, 504190, 504192

26

504143

28

502586, 503967

29

493144, 494844, 496318, 499017, 500598, 500669, 501042, 501405, 502035, 502395, 502756, 503437, 503438,
504026, 504030, 504031, 504032, 504054

30

493144, 499017, 500598, 501480, 501803, 503000, 503618, 503866, 503869, 503870

31

499017, 500802, 502035, 502756

32

497609, 498055, 499017, 500598, 501497, 502751, 503296, 503608, 503614, 503734

33

497728, 498907, 501251, 501409, 501497

34

501480, 503425

35

493357, 497896, 497924, 498026, 499017, 499580, 499862, 500117, 500520, 500849, 501042, 501277, 501480,
501765, 501930, 502262, 502416, 502471, 502473, 502573, 502586, 502603, 502607, 502610, 502613, 502615,
502733, 502734, 502736, 502842, 503296, 503304, 503314, 503422, 503424, 503425, 503431, 503490, 503502,
503618, 503644, 503737, 504026, 504066, 504187, 504192, 504211, 504213, 504250, 504274, 504314

36

499485, 499580, 499967, 500409, 500520, 501527, 501765, 502262, 502416, 503314, 503568, 503644, 503678

37

500409, 502262, 502416, 503102, 503476, 503490, 503644, 504274

38

497896, 497924, 499978, 502586
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2

1

39

495106, 500857, 502573, 502736, 503490, 504298, 504299, 504301, 504303

40

494355, 500123, 502164, 502842, 503490

41

489910, 493357, 497896, 497924, 498026, 498867, 499978, 500158, 500520, 500886, 501042, 501734, 501861,
502033, 502563, 502573, 502586, 502603, 502606, 502607, 502610, 502613, 502615, 502736, 503314, 503419,
503531, 503536, 503857, 504213, 504281

42

493357, 499580, 500409, 500857, 501765, 502262, 502416, 502471, 502473, 502736, 502737, 502842, 502920,
503102, 503644, 504187, 504211, 504213, 504250, 504274

43

498867, 499944, 500158, 501522, 502033, 502573, 502685, 502947, 503314, 503490, 503501, 503696, 503991

44

495916, 500409, 500520, 501072, 501734, 501944, 503314, 503531, 503746, 504281

45

485110, 499580, 499978, 500409, 500520, 503419, 503590

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

% SILESIA OUTLET
,,Zieleń Miejska we Włocławku’’
4 life ENERGY
aiwa
AKADEMIA MALOWANIA
AKADEMIA SOKOŁÓW
AP
Arkada Invest
atr wear
AVICON ADVANCED VISION CONTROL
AVISCAN
AVISCAN
Axoner ból remisja sen obrzęk siła spokój
energia delikatność cierpienie neuron ulga
sprawność komfort problem zmęczenie
drętwota neuropraksja akson lekkość
osłabienie
B STANBUD
Bad Landeck
Bakoma Z DODATKIEM DROZDZY
KEFIROWYCH KEFIR Jak za dawnych lat
Beach Mee!
BEHAPOMOC
bezpośrednik kredytowy
BiaBella
BIAŁKOMAT
BIKO ALPINUS GROUP
BLACK RED WHITE
BLOW UP! energy
BOY
BOYLONDON
BP Beauty-Perm ILONA GRZEGORZEWSKA
BRACIA SADURSCY NIERUCHOMOŚCI
BRING YOUR AUSTRALIAN
budynkipodkontrolą.pl
Captain Jack PIRATE ORANGE
Casinos Poland
Casinos Poland
centrum cyfryzacji
CFP CENTRUM FINANSOWE PARTNER
CHEESE PIZZA
CHRZANIĆ WSZYSTKO
CR
CSL Cyfrowy
CSL VCA
CSL VTC

499580
485110
502395
502063
489910
501042
503746
503644
498926
502473
502454
502474

CSL VWMS
delta technics
Devil ENERGY Evil Cola SPAROLINE COLA
DRINK 100% HELL POWER
DOCTOR TOP
Doctor Top
DOM 3 E
Doradztwo logistyczne Instytut INTL
DR GAJA
Drosed POLSKIE SMAKI Chcemy wiedzieć,
co jemy i sięgać po produkty ze sprawdzonego,
pewnego źródła. Ważne są dla nas jakość
i bezpieczeństwo. Wierzymy w proste
receptury i składniki. Wierzymy w... PROSTE
z natury Kurczak karmiony paszą BEZ GMO
POTWIERDZONE przez ekspertów
JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY
JAKOŚCI ŻYWNOŚCI CENTRUM JAKOŚCI
AGROEKO
English by fun
Fasolki Jedności
FAUNA 5
fizjo pomoc medical center
FLOX BROKER SERVICE
FUNDACJA TALITHA KUM
Funny Day INTIMO
GINO ROSSI. BELLA VITA. BELLI MOMENTI.
GINO ROSSI. PIĘKNE ŻYCIE. PIĘKNE CHWILE.
GRAZZIO
GRIF
HAPPYMANI
HAR HUMAN ASSISTED ROBOTS
Hollywood Dream
Hollywood Dream
Honey Way
Hot Table
i
IN JELLY
INTERNATIONAL LASH COMPETITION
IN POLAND
JARMARK SPICHRZOWY
JOGAstudio saska kępa
JUDO NEKO
Jurajskie Spiżarnie JS
JUVENES PROJEKT
KARCZMA BERTA
KASZËBSCZI DZEWUS

504301
504274

503809
503476
503737
500669
500791
503419
499967
503262
504072
501273
500117
501497
502733
502734
503531
499485
501409
500409
502751
497896
497924
502920
503568
503501
493144
501158
504298
504299
504303

497609
502750
502752
502262
502736
504026

502035
503536
503866
500802
501944
501527
500520
502741
503424
503422
504250
504031
501930
500857
504188
504190
501803
502947
494847
502455
500886
502573
501861
502606
494355
502416
503696
504032

Nr ZT42/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

59

1

2

1

2

KASZUBSKI CHŁOPCZYK
keep your balance
KINGSMITH
KLESZCZOŁAPKI
KOMFORT NAJLEPSZY WYBÓR,
NAJLEPSZE CENY
Kongres Biznes360.pl
kopalnia smaków
KPS ARTYKUŁY BHP
kraina oz salon optyczny
LAXATIV
Lenta WOOD COMPOSITE
LIGER CONSULTING
LIMDREAM
M.E.A.L. FLAKI ZAMOJSKIE DP
MANU CZEKOLADY RZEMIEŚLNICZE
MAZALTOV
MEDILAB
MEXILLA
Między Wodami
Milio
Milli
Miłość na zakręcie
Misiaczki Jedności
Na Winklu
Nadmorskie Przedszkole
NATURALNIE Z LASU
NO MORE STRESS SMOOTHIE ogórek
pomarańcza jabłko szpinak kurkuma
mięta + błonnik z pomarańczy
obligain
OCUSTAR
Olimp Labs w trosce o zdrowie Polaków
OPTIMAPRINT
OrganicHouse DAKTYNELLA Krem daktylowy
ŚWIEŻE DAKTYLE Z KOKOSEM CLASSIC
ORIGINAL POLAND
WWW.CANNABISSTOREPOLAND.PL
CANNABIS STORE POLAND
Oriole Home
PHILIP LOUIS
Piaseczyńskie
PILNIK I ZALOTKA
POLISH SPIRITS PREMIUM QUALITY
DALKOWSKI WÓDKA ROK ZAŁOŻENIA 1909
LUDWIK DALKOWSKI I SPÓŁKA 1909
LOS WÓDKA WIŚNIOWA PRODUKT POLSKI

504030
504281
503967
473142

PREMIUM ZŁOTNICKA
Primy
probiohepa
Publico24
purella SUPERFOODS
RADLER SWING
RAVI
sailing division
salmon wings
Serduszka Jedności
Siwy Dym
skrzydełka z łososia
So!CZYSTE
So!CZYSTE
SteelProfil
SYRENA RECORD
T TRAUGUTTA3 HOTEL
Tanie-TAXI.com 666 666 651
TATRZAŃSKA WHISKY Original Blended
3 YEARS MATURATION
TEKNOR
THERMAL CONTROL SYSTEM
TOP BRAKES
UNIMOT
Unisco
VetiCover
VIA WEST
VIPZZ
W SERCU KRAKOWA APARTHOTEL
WENECJA
White Wolf Studio
WÓDKA POZNAŃSKA Tradycyjna - Czysta PRODUCED AND BOTTLED IN POLAND
WW WÓDKA NA WESELA Your Party Team
WYRÓŻNIENIE PRODUKT INNOWACYJNY
X-cab
YUMI
Zakład Przemysłu Drzewnego w Lipie
Rok założenia 1941
ZGRAJA
ZŁOTA INNOWACJA FMCG
ZŁOTA INNOWACJA RETAIL
ZŁOTE INNOWACJE 2019 FMCG & RETAIL
ZŁOTO PRODUKT INNOWACYJNY

496318
501066
504172
493357
499017
503734
501794
501452
503438
503870
498867
503437
503608
503614
495124
498026
500158
495106

501765
502563
503618
504192
503502
502890
500519
503590
502737
504054
503000
503991
504213
500598
499944
503304
502756
499978
503869
501522
502033
501405

498055
503678
503818
504314
502842
494844

501480
503102
504066
503296
501734

498907

501251
500123
501289
503417
503490
504211
495916
501746
503425
503314
499862
503857
497728
500849
502603
501277
502600
502164
504143
502613
502610
502615
502607

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.
1307060
1390652
1488210
1488218
1488231
1488234
1488239
1488248
1488374
1488436
1488498
1488549
1488576
1488592
1488604
1488618
1488644
1488690
1488708
1488773
1488791

EXPRESS (2019 08 08)
7
HVI (2019 08 15)
CFE: 27.05.02
9
UXalliance (2019 07 12,
35, 38, 41, 42
2019 04 01)
LED MATRIX VISION (2019 04 15,
11
2019 04 11)
KALASHNIKOV ENGINEERING (2018 12 26,
2018 11 26)
CFE: 28.05.00
6, 7, 8, 9, 35, 41, 42
HERMES EX-LIBRIS (2019 07 16,
14
2019 02 21)
PING AN PUHUI (2019 05 14)
CFE: 27.05.01
9, 35, 36, 38, 42
CHESPRESSO (2019 05 02, 2018 11 05)
30
TomoFoam (2019 05 14, 2019 02 28)
9
40 Clover MEGA (2019 05 10, 2018 11 13)
CFE: 27.05.02, 27.07.11, 29.01.14
9, 28, 41
FA SI LA (2019 07 23)
9, 10
ROLLING DICE (2019 05 10,
9, 28, 41
2018 11 12)
ŠTORE (2019 07 02, 2019 04 23)
12, 35
Seven Senders (2019 07 09,
38, 39, 42
2019 05 28)
40 BURNING DICE (2019 05 10, 2018 11 13)
CFE: 27.05.03, 27.07.03, 29.01.13
9, 28, 41
SUPER-PHARM OPTIC (2019 07 25,
2019 02 17)
CFE: 26.02.01, 27.01.01
35, 44
Rugiano (2019 05 27, 2019 01 29)
CFE: 27.05.01
11, 20, 21
Casino Battle (2019 05 10, 2018 11 13)
CFE: 27.05.04, 29.01.14
9, 28, 41
JACKPOT CARDS (2019 05 10, 2018 11 13)
CFE: 21.01.01, 27.05.03, 29.01.14
9, 28, 41
SAVE ME FROM (2019 08 01)
3
CREALINE (2019 07 30,
3, 5, 44
2019 07 25)

1488903
1488904
1488983
1488984
1489012
1489038
1489109
1489229
1489237

1489302
1489319
1489325

1489349
1489379
1489408
1489415
1489418
1489455
1489544
1489596

STARDUST (2019 08 06, 2019 07 02)
36
STARS (2019 08 06, 2019 07 02)
36
CHENGHUA (2019 07 18)
CFE: 01.15.23, 28.03.00
41
HADAVOEE (2019 08 16)
CFE: 03.07.19, 27.05.01
25
VISCOLAM (2019 06 20, 2019 06 11)
1
PAPRICHI (2019 08 01, 2019 04 04)
32
INSPARK (2018 12 31)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
35, 42
THEA (2019 08 14, 2019 07 16)
36
EUROPAPIER (2019 04 23, 2019 02 15)
CFE: 26.05.01, 27.01.04,
1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 16,
29.01.15
17, 19, 20, 21, 22, 35,
37, 39, 41, 42
Romanovamakeup (2019 07 02)
CFE: 27.05.01
3, 35
H (2019 07 09)
CFE: 26.01.19, 27.05.21
7

AZәRBAYCAN DÖVLәT IQTISAD
UNIVERSITETI UNEC 1930 (2019 04 01)
CFE: 01.05.01, 20.05.07, 20.07.01,
9, 16, 35,
24.15.01, 25.01.06, 26.01.03, 29.01.12
41, 42
PlantSight (2019 04 08,
9, 37, 42
2018 10 12)
ROSSIYA (2019 05 21)
CFE: 18.05.01, 27.05.01, 29.01.14
12, 39
LAMIRINA (2019 04 19)
3, 18, 21, 24, 25, 35
ROVEX (2019 03 29)
CFE: 27.05.17, 29.01.03
11, 35, 37
MAGEBIT (2019 05 24)
CFE: 27.01.04, 27.05.01, 29.01.12
35, 42
STUDENT OF LIFE FOR LIFE
35, 36, 41
(2019 05 14, 2018 11 15)
SHUSTOFF (2019 04 19, 2018 12 21)
CFE: 19.07.02
21, 33
ATLAS-BLECH-CENTER
6, 7, 8, 40
(2019 05 29)

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1489012,

1489237

2

1489237

3

1488773,

1488791,

5

1488791,

1489237

6

1488231,

1489596

7

1307060,

1488231,

8

1488231,

1489596

9

1390652,
1488604,

1488231,
1488690,

10

1488498,

1489237

11

1488218,

1488644,

12

1488576,

1489379

14

1488234

16

1489237,

17

1489237

18

1489408

19

1489237

20

1488644,

1489237

21

1488644,

1489237,

22

1489237

24

1489408

25

1488984,

1489408

28

1488436,

30

1488248

32

1489038

33

1489544

35

1489237,

1489302,

1489408

1489237,

1489319,

1489596

1488239,
1488708,

1488374,
1489237,

1488436,
1489325,

1488498,
1489349

1488549,

1489109,
1489455

1489237,

1489415

1489325

1489408,

1489544

1488549,

1488604,

1488690,

1488708

1488210,
1489302,

1488231,
1489325,

1488239,
1489408,

1488576,
1489415,

1488618,
1489418,

36

1488239,

1488903,

1488904,

1489229,

1489455

37

1489237,

1489349,

1489415

38

1488210,

1488239,

1488592

39

1488592,

1489237,

1489379

40

1489596

41

1488210,
1488983,

1488231,
1489237,

1488436,
1489325,

1488549,
1489455

1488604,

1488690,

1488708,

42

1488210,
1489349,

1488231,
1489418

1488239,

1488592,

1489109,

1489237,

1489325,

44

1488618,

1488791
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na podstawie art. 15217 ustawy – Prawo własności przemysłowej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku, wobec którego wpłynął sprzeciw,
nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw, datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
496423
496425
496424
496422
497911
497825

Hermes International
2019 07 19
14, 35
Hermes International
2019 07 19
14, 35
Hermes International
2019 07 19
14, 35
Hermes International
2019 07 19
14, 35
P&G Health Germany GmbH
2019 08 20
5
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ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 09 09
35, 39

497303
498350
499455
500014

BAILEY STEVEN M.
2019 09 23
3, 5
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2019 09 24
32
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2019 09 20
29
LACOSTE
2019 09 26
18, 25
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