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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 ZT43

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE
ZNAKACH TOWAROWYCH
Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje
o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, mają następujące znaczenie:
(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego
(220) – data zgłoszenia znaku towarowego
(300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
(310) – numer zgłoszenia priorytetowego
(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
(330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
(510) – wykaz towarów i/lub usług
(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją
przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego
(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)
(540) – prezentacja znaku towarowego zawierająca także rodzaj znaku dla znaku słownego, znaku graficznego
lub znaku słowno-graficznego
(552) – znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń
(553) – znak ruchomy lub znak multimedialny
(554) – znak przestrzenny
(555) – znak holograficzny
(556) – znak dźwiękowy
(558) – znak składający się z koloru lub zestawienia kolorów
(559) – inny
(571) – opis znaku
(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający, jeżeli zgłoszenie dotyczy
wspólnego znaku towarowego, znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego
(731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210)
(731)
(540)
(540)

495134
(220) 2019 01 23
ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(znak słowno-graficzny)
FLIS Lea Life VANILLA GLUTEN LACTOSE FREE
NO SUGAR ADDED Wafers with vanilla cream

(531)

29.01.15, 27.05.01, 24.09.02, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.16,
26.01.18, 05.05.19
(510), (511) 30 wafle, wyroby waflowe, ciastka waflowe, wafle waniliowe, ciasto na wafle, wafle smarowane, wafle przekładane masą waniliową, wyrób cukierniczy trwały - wafle
przekładane, wafle nadziewane, jadalne wafle.
(210)
(731)
(540)
(540)

495138
(220) 2019 01 23
ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(znak słowno-graficzny)
FLIS Lea Life COCOA GLUTEN LACTOSE FREE
NO SUGAR ADDED Wafers with cocoa cream

(531)

29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18,
24.09.02, 05.07.06
(510), (511) 30 wafle, wyroby waflowe, ciastka waflowe, wafle czekoladowe, ciasto na wafle, wafle smarowane, wafle
przekładane masą kakaową, wyrób cukierniczy trwały - wafle
przekładane, wafle nadziewane, jadalne wafle..
(210) 495204
(220) 2019 01 25
(731) MENIO-BALBOUS MAGDALENA, Nowy Sącz
(540) (znak słowny)
(540) Zapach Orientu
(510), (511) 3 zestawy kosmetyczne, zapachy, antyperspiranty (przybory toaletowe), aromaty (olejki eteryczne), balsamy do celów kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych,
cytrynowe olejki eteryczne, dezodoranty dla ludzi i zwierząt,

drewno zapachowe, dyfuzory z patyczkami zapachowymi,
ekstrakty kwiatowe (perfumy), ekstrakty ziołowe do celów
kosmetycznych, esencja badianowa, esencja mięty (olejek
eteryczny), esencje eteryczne, jonony (wyroby perfumeryjne), kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, mydła, olejek
bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek do celów
kosmetycznych, olejek do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki toaletowe,
pałeczki zapachowe, piżmo (wyroby perfumeryjne), preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do odymiania (perfumy), preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty toaletowe,
produkty perfumeryjne, środki odświeżające powietrze (zapachowe), terpeny (olejki eteryczne), woda kolońska, woda
lawendowa, woda perfumowana, 35 publikowanie tekstów
reklamowych, pomoc w zakresie planowania działalności
gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży, usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, promocyjne usługi
handlowe, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych
on-line, usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, wydawanie ulotek reklamowych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi w zakresie informacji handlowych
za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych.
(210) 495395
(220) 2019 01 30
(310) 1912416
(320) 2018 07 30
(330) CA
(731) Tweed Inc., Smiths Falls, CA
(540) (znak słowny)
(540) CRAFTGROW
(510), (511) 5 marihuana lecznicza i konopie lecznicze
oraz ich pochodne, lecznicze wyciągi roślinne do celów
medycznych, preparaty marihuany w tym susz kwiatowy
oraz pochodne marihuany takie jak płyny, oleje, spraye
doustne, kapsułki i tabletki, napoje na bazie konopi do celów medycznych i zdrowotnych, produkty do podawania
marihuany leczniczej, marihuany i konopi oraz ich pochodnych takie jak spraye doustne, kapsułki żelowe, tabletki
i plastry transdermalne, suplementy diety na bazie konopi
służące ogólnej poprawie zdrowia i dobrego samopoczucia, proszek proteinowy na bazie konopi, białko i błonnik
w proszku, batoniki stanowiące zamiennik posiłków, napoje na bazie konopi do celów medycznych i zdrowotnych,
preparaty i substancje farmaceutyczne, miejscowe środki
znieczulające, systemy podawania leków w postaci zastosowania powierzchniowego, mianowicie pianki, żele, kremy, spraye, płyny i maści działające jako baza i przygotowujące skórę na wniknięcie preparatów terapeutycznych,
które są wchłaniane do krwiobiegu przez skórę, preparaty
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znieczulające, antybiotyki, konopie w postaci kapsułek, konopie w postaci tabletek, konopie w postaci sprayu, wyciągi z konopi, mianowicie haszysz, żywice i oleje, produkty
medyczne z konopi, mianowicie oleje, balsamy, skoncentrowane pasty i nalewki zawierające kannabinoidy, 31 żywe
rośliny z rodzaju Cannabis, nasiona roślin z rodzaju Cannabis, żywe rośliny oraz nasiona dla celów ogrodniczych,
konopie siewne, 34 marihuana i konopie w postaci suszu,
produkty do palenia marihuany i konopi oraz ich pochodnych, mianowicie fajki ręczne, fajki wodne, szisze, atomizery,
waporyzatory ustne, akcesoria do palenia, mianowicie fajki
ręczne, fajki wodne, szisze, atomizery, waporyzatory ustne,
olejki do celów rekreacyjnych, 35 rozwój, zarządzanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży opieki zdrowotnej, branży marihuany leczniczej, branży marihuany,
branży konopi oraz w branży zaawansowanych technologii
w zakresie stosowania marihuany i konopi siewnych oraz
ich pochodnych, porady i informacje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej,
marketing, mianowicie marketing bezpośredni w zakresie
towarów i usług osób trzecich, usługi marketingowe w zakresie organizowania dystrybucji produktów osób trzecich
oraz marketing cyfrowy w zakresie towarów i usług osób
trzecich za pośrednictwem stron internetowych, poczty
elektronicznej, aplikacji i sieci społecznościowych, usługi
konsultingowe i doradcze w zakresie stosowania marihuany
leczniczej, marihuany i konopi, sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz sprzedaż online i dystrybucja marihuany leczniczej,
marihuany i konopi oraz ich pochodnych, sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz sprzedaż online marihuany leczniczej,
marihuany i konopi oraz ich pochodnych a także produktów
z konopi oraz akcesoriów, produktów spożywczych, napojów, preparatów do higieny osobistej, preparatów do pielęgnacji skóry, odzieży i akcesoriów odzieżowych, artykułów
gospodarstwa domowego, materiałów biurowych, druków
i akcesoriów dla palaczy, marketing w zakresie marihuany
leczniczej, marihuany i konopi oraz ich pochodnych poprzez zarządzanie programami pomocy cenowej, sprzedaż
detaliczna i hurtowa oraz sprzedaż online i dystrybucja marihuany leczniczej oraz zapewnianie programów pomocy
cenowej w dziedzinie marihuany leczniczej, sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz sprzedaż online i dystrybucja marihuany leczniczej, marihuany i konopi oraz ich pochodnych
a także sprzętu i produktów do podawania marihuany leczniczej, marihuany i konopi oraz ich pochodnych takich jak
fajki ręczne, fajki wodne, szisze, nebulizatory, atomizery, waporyzatory ustne, spraye doustne, kapsułki żelowe, tabletki,
a także płyny, balsamy, olejki i kremy z dodatkiem konopi,
oraz plastry transdermalne, sprzedaż detaliczna i hurtowa
oraz sprzedaż online nebulizatorów, atomizerów, sprayów
doustnych, kapsułek żelowych, tabletek, a także płynów,
balsamów, olejków i kremów z dodatkiem konopi, oraz
plastrów transdermalnych do podawania leków a także waporyzatorów do celów medycznych i produkcji medycznej,
sprzedaż hurtowa, detaliczna i online w zakresie produktów i akcesoriów do palenia, mianowicie fajek do palenia,
elektronicznych fajek do palenia, fajek ręcznych, fajek wodnych, szisz, waporyzatorów ustnych, młynków do ziół, tarek
do ziół, wag do ziół, zapalniczek, zapałek, popielniczek, bibułek do zwijania papierosów, urządzeń do zwijania papierosów, cygarniczek.
(210) 495678
(220) 2019 02 06
(731) NADEEM ASHFAQ, Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ZAUK

(531)

29.01.13, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 25.01.10, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 29 mięso, przetwory mięsne, wędliny, tłuszcze
jadalne i oleje, ryby i żywność produkowana z ryb, sałatki
warzywne i owocowe, surówki, warzywa gotowane, konserwowane, suszone, mrożone, owoce gotowane, mrożone,
konserwowane, galaretki, dżemy, desery jogurtowe, desery owocowe, konfitury, kompoty, chipsy na bazie warzyw,
grzyby konserwowane, zupy, przetworzone owoce morza,
ziemniaki gotowane, suszona soja, soja konserwowana spożywcza, soja konserwowa do użytku spożywczego, mleko
sojowe, masło, masło klarowane, margaryna, chipsy sojowe,
burgery sojowe, 30 wyroby cukiernicze, słodycze, wyroby
piekarnicze, mąka, produkty mączne i zbożowe, herbata,
napoje na bazie herbaty, cukier, sól, przyprawy, ryż, tapioka,
makarony, płatki zbożowe, kasze spożywcze, chipsy (produkty zbożowe), sosy (przyprawy), sosy do sałatek i mięsa, desery
z muesli, gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe desery [wyroby cukiernicze], wafle, muesli, musztarda, majonezy,
bułka tarta, ciasta, gotowe potrawy z ryżu i/lub makaronu,
przekąski wykonane z mąki sojowej, grzanki.
495811
(220) 2019 02 11
MIDNIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FLOV VODKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe takiej jak wódki, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa napojów, sprzedaż elektroniczna
napojów (za pośrednictwem witryn internetowych), prowadzenie działań związanych z reklamą i promocją napojów.
(210)
(731)

497986
(220) 2019 04 01
JACH GRZEGORZ TRATORIA USŁUGI
MARKETINGOWE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARSZTATY WINA

(210)
(731)

(531)

11.03.01, 01.15.15, 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16,
26.01.18, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 33 wyroby winiarskie, wina, 35 prezentowanie
i informowanie o winie i napojach alkoholowych, barach,
i restauracjach poprzez Internet, rozpowszechnianie materiałów, tekstów i ogłoszeń reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama i promocja
sprzedaży (dla osób trzecich), agencje importowo – eksportowe, usługi zaopatrywania osób trzecich (zakupy produktów dla innych przedsiębiorstw), eksport-import towarów
z branży napojów alkoholowych, w szczególności wina,
sprzedaż (promocja) dla osób trzecich, handel detaliczny
i prowadzenie sklepu internetowego w zakresie sprzedaży
wydawnictw z zakresu tematyki winiarskiej, sprzedaży kur-
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sów wiedzy winiarskiej, sprzedaży akcesoriów winiarskich,
usługi w zakresie przekazywania informacji handlowej o restauracjach i barach, organizowanie prezentacji, wystaw
handlowych i reklamowych, wykonywanie opinii i sondaży,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, konsultacje handlowe, współpraca z polskimi i międzynarodowymi podmiotami branży winiarskiej,
tj. organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, zrzeszeniami, biurami handlowymi, przedstawicielami ambasad, producentami i dystrybutorami wina i innych produktów alkoholowych, organizatorami kongresów, targów, sympozjów,
mediami, doradztwo handlowe w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi w zakresie gromadzenia
wina celem umożliwienia klientom wygodnego zapoznania się z ofertą i dokonania zakupu w sklepach detalicznych
i hurtowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 41 organizowanie konkursów edukacyjnych lub
rozrywkowych, usługi związane z organizacją i prowadzeniem imprez, pokazów, wystaw i konkursów o charakterze edukacyjnym, organizowanie i obsługa i prowadzenie
konferencji, kongresów, usługi degustacji win i napojów
alkoholowych, obsługa publikacji elektronicznych on-line,
prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, seminariów, sympozjów, zjazdów, edukacja, instruktaże, kształcenie praktyczne, nauczanie, usługi w zakresie nauczania i kształcenia, usługi w zakresie organizacji spotkań
w celach szkoleniowych, usługi w zakresie organizowania
i prowadzenia szkoleń i warsztatów z zakresu wiedzy o winach w szczególności dla sommelierów, barmanów i osób
zainteresowanych winami i napojami alkoholowymi, usługi w zakresie wypożyczania książek i czasopism i literatury
branżowej związanych z napojami alkoholowymi i winami.
(210) 499977
(220) 2019 05 20
(731) FUNDACJA ACT 4 ART IMIENIA MEISNERA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Meisner Polska
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
kulturalna.
500124
(220) 2019 05 22
MAGICVR.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) wirtualnaelka
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku
lub obrazów, osprzęt do przetwarzania danych, komputery,
programy komputerowe, 39 transport, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 42 badania oraz usługi – naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.

(210)
(731)

500328
(220) 2019 05 27
KOBI LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nexus PRO LIGHT
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(531) 27.05.01, 01.03.15, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.13, 29.01.13
(510), (511) 9 kable elektryczne, instalacje elektryczne,
złącza i złączki do przewodów elektrycznych, baterie elektryczne i słoneczne, cewki elektryczne, przewody elektryczne, urządzenie i przyrządy elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno
- sterujące, przekaźniki elektryczne, gniazda, wtyczki i inne
kontakty elektryczne, kable koncentryczne, kable optyczne
- światłowodowe, kondensatory elektryczne, ogniwa elektryczne, oporniki elektryczne, pamięci komputerowe, puszki
elektryczne na połączenia, przełączniki elektryczne, szafy
rozdzielcze, skrzynki do przyłączy elektrycznych, styki elektryczne, wyłączniki elektryczne, wzmacniacze elektryczne,
11 urządzenia i instalacje do oświetlenia, abażury do lamp,
klosze i osłony do lamp, lampiony, lampki elektryczne
na choinkę, lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, latarki, latarnie oświetleniowe, oprawki do lamp elektrycznych,
oświetlenie sufitowe, osprzęt oświetleniowy, świeczniki, żarówki elektryczne, żyrandole, żarniki elektryczne do lamp,
reflektory do lamp, żarówki oświetleniowe, lampy bezpieczeństwa, 35 grupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów obejmujących: urządzenia i instalacje do oświetlania, lampy oświetleniowe, lampy elektryczne, lampiony,
abażury i klosze do lamp, żyrandole, żarówki oświetleniowe,
i innych osprzęt oświetleniowy, kable i przewody elektryczne, instalacje elektryczne, urządzenia i przyrządy elektryczne
przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe
i kontrolno-sterujące, złącza i złączki do przewodów elektrycznych, przekaźniki elektryczne, gniazda wtyczki i inne
kontakty elektryczne, puszki elektryczne na połączenia,
wyłączniki i przełączniki elektryczne, oraz pozostały osprzęt
dla instalacji elektrycznych, zwłaszcza oświetleniowych, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach, hurtowaniach oraz na stronie internetowej, prowadzenie sprzedaży hurtowej i detalicznej powyższych towarów
także w ramach sklepu internetowego, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, usługi w zakresie pośrednictwa
handlowego, fachowe doradztwo handlowe, organizowanie
różnorodnej reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, organizowanie i współudział w targach i wystawach handlowych
i reklamowych na rzecz osób trzecich, usługi internetowe
związane z pośrednictwem handlowym w zakresie dostępu
do informacji o oferowanych towarach i świadczonych usługach poprzez skomputeryzowane przyjmowanie zamówień
i zleceń w celu umożliwienia zainteresowanym osobom
udziału w różnorodnych transakcjach handlowych.
500702
(220) 2019 06 04
BECREO TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(554) (znak przestrzenny)
(540)

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 04.05.21, 29.01.15
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane,
oprogramowanie, oprogramowanie gier, edukacyjne programy komputerowe, edukacyjne materiały na zajęcia,
do pobrania, e-booki, publikacje elektroniczne, urządzenia
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i przyrządy do nauczania, urządzenia i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, zestawy naukowe w postaci urządzeń
dydaktycznych, zestawy naukowe będące urządzeniami
instruktażowymi, roboty edukacyjne, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, sprzęt do gier wideo, 35 usługi sprzedaży
następujących towarów: gry, zabawki i akcesoria do zabawy,
sprzęt do gier wideo, utrwalone na nośnikach informacje
i dane, oprogramowanie, oprogramowanie gier, edukacyjne
programy komputerowe, edukacyjne materiały na zajęcia
do pobrania, e-booki, publikacje elektroniczne, urządzenia
i przyrządy do nauczania, urządzenia oraz przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, zestawy naukowe w postaci urządzeń
dydaktycznych, zestawy naukowe będące urządzeniami instruktażowymi, roboty edukacyjne, zarządzanie sklepami:
detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi w zakresie
pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, usługi agencji importowo-eksportowych,
usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób
trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, zarządzanie
przedsiębiorstwami franczyzowymi, doradztwo w zakresie
organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, organizowanie targów, wystaw i kongresów w celach handlowych oraz reklamowych, pokazy towarów, dekoracja wystaw
i witryn sklepowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, 41 usługi edukacyjne, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności
umysłowej, szkolenia w zakresie programowania komputerów, usługi edukacyjne dotyczące pisania programów komputerowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

500716
(220) 2019 06 04
HERMAN OLEKSANDR, Zgorzelec
(znak słowno-graficzny)
Dobry Aptekarz

(531)

27.05.01, 02.01.10, 02.01.23, 02.09.12, 24.13.01, 16.03.13,
29.01.03
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne, olej spożywczy, olej
z rokitnika, olej z czarnuszki, olej z ostropestu, olej lniany, olej
z pestek dyni, olej z miąższu rokitnika, olej z pestek rokitnika,
olej z arbuza, olej z amarantusa, olej sezamowy, olej konopny
(konopia siewna), olej z orzechów włoskich, olej z dzikiej róży,
olej cedrowy, olej z zalążków pszenicy.
500746
(220) 2019 06 05
RIVIA GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żuków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CR Rivia Cosmetic

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.06, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 3 kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne,
balsamy kosmetyczne, wyroby kosmetyczne, kredki do brwi,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty osobiste, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty
kosmetyczne, wody toaletowe, kremy, mleczka i balsamy

7

do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery
do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, olejki
perfumeryjne, ołówki kosmetyczne, toniki, żele, preparaty
do kąpieli, mydła w kostce, mydła w płynie, mydła w żelu,
nielecznicze sole wspomagające wyszczuplanie, kremy
do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne
wyszczuplające, olejki eteryczne, perfumy, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szampony, preparaty do pielęgnacji
włosów, cienie, pudry, fluidy-make-up, błyszczyki, maskary,
kremy do rąk, tusze do rzęs, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, olejki eteryczne.
500749
(220) 2019 06 05
RIVIA GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żuków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GR Rivia Global

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.02, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 3 kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne,
balsamy kosmetyczne, wyroby kosmetyczne, kredki do brwi,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty osobiste, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty
kosmetyczne, wody toaletowe, kremy, mleczka i balsamy
do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery
do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, olejki
perfumeryjne, ołówki kosmetyczne, toniki, żele, preparaty
do kąpieli, nielecznicze sole wspomagające wyszczuplanie,
kremy do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, olejki eteryczne, perfumy, preparaty
do pielęgnacji skóry, pomadki, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy-make-up, błyszczyki,
maskary, kremy do rąk, tusze do rzęs, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, olejki eteryczne, 30 ryż, mąka, cukier, bułki, chleb, ciasta, gofry, ciastka, kanapki, lody, makarony, produkty mączne, mięso w cieście, naleśniki, paszteciki,
pieczywo, pierożki, placki, przyprawy, słodycze, spaghetti,
pizze, wyroby cukiernicze, czekolada, czekoladki, batony,
bomboniery, napoje na bazie czekolady, galaretki owocowe,
herbatniki, lody, sorbety, pierniki, pralinki, wyroby cukiernicze, wyroby czekoladowe, preparaty zbożowe, żywność
na bazie mąki, mrożone pieczywo, dania gotowe do spożycia na bazie mąki, mrożone półprodukty żywnościowe
na bazie mąki, sosy do sałatek, 32 piwo, napoje bezalkoholowe, soki, nektary, napoje orzeźwiające, napoje energetyczne.
500826
(220) 2019 06 06
MAK DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAK DESIGN
(210)
(731)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 42 architektura, usługi architektoniczne, projektowanie architektoniczne, badania architektoniczne, usługi
architektury wnętrz, przygotowywanie raportów architektonicznych, usługi projektowania architektonicznego, przygotowywanie projektu architektonicznego, zarządzanie projektami architektonicznymi, przygotowywanie planów architektonicznych, usługi architektoniczne w zakresie przygotowywania planów architektonicznych, usługi konsultacyjne
dotyczące architektury, sporządzanie raportów dotyczących
architektury, usługi projektowania dotyczące architektury,
projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, profesjonalne doradztwo w zakresie architektury, usługi doradcze
w zakresie architektury, usługi architektoniczne dotyczące
zagospodarowania terenu, usługi w zakresie planowania
architektonicznego, doradztwo w dziedzinie projektowania
architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego dotyczące wystaw, usługi inżynieryjne i w zakresie
architektury, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków, projektowanie architektoniczne w zakresie
planowania miasta, usługi doradcze w zakresie planowania
architektonicznego, usługi profesjonalne związane z projektami architektonicznymi, wspomagane komputerowo usługi
projektowe związane z architekturą, projekty architektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania centrów handlowych,
usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków
biurowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów biurowych, usługi architektoniczne w zakresie
projektowania budynków przemysłowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków komercyjnych, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych
i budowlanych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania pomieszczeń do handlu detalicznego, dostarczanie
informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego
za pośrednictwem strony internetowej, usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania terenu, usługi architektoniczne w zakresie projektowania ogrodów, projektowanie
oświetlenia krajobrazowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

500850
(220) 2019 06 07
BAZELAK MATEUSZ, Grodzisk Mazowiecki
(znak słowno-graficzny)
PS Premium Spirits

27.05.01, 29.01.12, 24.09.02, 24.09.05, 01.01.05, 25.01.05,
26.11.05, 26.11.07
(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 online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowa-
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dzących handel online 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, prowadzenie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez
promocyjnych.
500877
(220) 2019 06 07
CITIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) SeaMed
(510), (511) 44 doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo związane
ze stomatologią, higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich,
klinika medyczna, konsultacje dentystyczne, konsultacje
medyczne, opieka medyczna i zdrowotna, pielęgnacja
urody, pomoc medyczna, poradnictwo medyczne, przeprowadzenie diagnozy chorób, stomatologia kosmetyczna,
świadczenie pomocy medycznej, świadczenie usług medycznych, udzielanie informacji medycznej, udzielanie informacji na temat stomatologii, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie informacji zdrowotnej, udzielanie informacji
związanych z usługami medycznymi, usługi asystenta dentysty, usługi analiz medycznych związanych z leczeniem
pacjentów, usługi dentystyczne, usługi czyszczenia zębów,
usługi dotyczące urody, usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, usługi kliniki dentystycznej, usługi
kosmetyczne, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej,
usługi medyczne, usługi lekarskie, usługi ortodontyczne,
usługi pielęgnacji urody, usługi rentgenowskie, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji ludzi, usługi w zakresie opieki
zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie
wybielania zębów, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, usługi zabiegów
kosmetycznych na twarz i ciało, zabiegi higieniczne dla
ludzi, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi pielęgnacji
urody, zapewnienie leczenia medycznego.
(210)
(731)

(210) 501156
(220) 2018 03 27
(310) 53705
(320) 2018 02 06
(330) TT
(731) Amazon Europe Core S.a.r.l., Luksemburg, LU
(540) (znak słowny)
(540) SOLIMO
(510), (511) 29 mięso, drób i dziczyzna, ryby, nieżywe, ekstrakty mięsne, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, z wyjątkiem lodów, lodów mlecznych i jogurtu mrożonego, oleje i tłuszcze jadalne, ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], białko do celów kulinarnych,
mleko albuminowe, alginiany do celów kulinarnych, migdały
mielone, aloes spożywczy, anchois, nieżywe, pasta z anchois, szpik kostny zwierzęcy jadalny, przecier jabłkowy, bekon,
fasolka konserwowa, kaszanka, olej kostny, jadalny, wywar,
bulion, koncentraty rosołowe, masło, kawior, wędliny, produkty serowarskie, małże [nieżywe], masło kakaowe do stosowania jako żywność, masło kokosowe do stosowania jako
żywność, wiórki kokosowe, tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], spożywczy olej kokosowy, owoce gotowane,
mleko skondensowane, spożywczy olej kukurydziany, sos
borówkowy, raki, nieżywe, śmietana [produkty mleczarskie],
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krokiety z kurczaka, mięsa lub ryb, skorupiaki, nieżywe, zsiadłe mleko, daktyle, przetworzone i suszone, jadalne gniazda
ptaków, tłuszcze jadalne, oleje spożywcze, mieszanki zawierające tłuszcz do stosowania jako pasty do smarowania pieczywa, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, filety rybne,
mączka rybna do spożycia przez ludzi, przeciery rybne, ryby
konserwowane, konserwy rybne, żywność przygotowywana z ryb, owoce lukrowane, mrożone owoce, przekąski
na bazie owoców, chipsy owocowe, galaretki owocowe,
skórki owocowe, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, pulpa owocowa, sałatki owocowe, miąższ
owoców, owoce w puszkach, dziczyzna, nieżywa, żelatyny
bezsmakowe i niesłodzone, korniszony, dżem imbirowy,
szynka, śledzie, nieżywe, humus (pasta z ciecierzycy), klej
rybi spożywczy, dżemy, galaretki, kefir [napój mleczny], kimchi, kumys [napój mleczny ze sfermentowanych jaj klaczy],
smalec, lecytyna do celów kulinarnych, soczewica konserwowana, olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych,
wątroba, pasztet z wątróbki, homary, nieżywe, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, margaryna, marmolada, mięso, galarety mięsne, mięso konserwowane, przyrządzone mięso
konserwowe w puszce, napoje mleczne z przewagą mleka,
enzymy mlekowe do celów spożywczych, produkty mleczne, z wyjątkiem jogurtu mrożonego, lodów, lodów mlecznych, koktajle mleczne, nieżywe omułki, koktajle jajeczne
bezalkoholowe, orzechy przetworzone, olej z oliwek jadalny,
oliwki konserwowane, cebula konserwowana, ostrygi, nieżywe, olej z orzecha palmowego jadalny, olej palmowy jadalny,
masło arachidowe, orzechy ziemne przetworzone, groszek
konserwowy, pektyna do celów kulinarnych, pikle, pyłki
kwiatowe jako żywność, wieprzowina, chipsy ziemniaczane,
płatki ziemniaczane, placki ziemniaczane, drób, nieżywy, jaja
w proszku, krewetki różowe nieżywe, preparaty do produkcji
bulionu, składniki do sporządzania zup, czosnek konserwowy, ikra rybia przetworzona, nasion jadalne przetworzone,
nasiona słonecznika przetworzone, mleko sfermentowane,
rodzynki, olej rzepakowy jadalny, podpuszczka, riażenka, łosoś, nieżywy, ryby solone, mięso solone, sardynki, nieżywe,
kapusta kwaszona, kiełbasa, kiełbaski w cieście, strzykwy
nieżywe, ekstrakty alg do celów spożywczych, spożywczy
olej sezamowy, mięczaki nieżywe, krewetki [nieżywe], poczwarki jedwabnika do spożycia przez ludzi, kwaśna śmietana, jaja ślimacze do spożycia przez ludzi, zupy, mleko sojowe
[substytut mleka], langusty, nieżywe, łój spożywczy, olej słonecznikowy do celów spożywczych, tahini, opiekane wodorosty, tofu, sok pomidorowy do gotowania, przecier pomidorowy, flaki, trufle konserwowane, tuńczyk [nieżywy], soki
roślinne do gotowania, przeciery warzywne, sałatki warzywne, przetwory do zup jarzynowych, serwatka, bita śmietana,
białka jajek, jogurt, żółtka jajek, przetworzone algi do żywności dla ludzi, przetworzone buraki, przetworzone owoce
cytrusowe, przetworzone orzechy kokosowe, przetworzone
orzeszki kola, przetworzone orzechy laskowe, przetworzone
jagody jałowca, papryka, przetworzona, spożywczy olej kukurydziany, przetworzona pokrzywa, pomarańcze, przetworzone, przetworzone korzenie jadalne do celów spożywczych, środki wiążące do lodów spożywczych, mianowicie,
żółtka jajek i lecytyna do celów kulinarnych, zabielacz
do kawy, zapakowane zestawy obiadowe składające się
głównie z owoców morza, zapakowane zestawy obiadowe
składające się głównie z dziczyzny, przekąski na bazie mięsa,
mieszanki przekąsek składające się z owoców liofilizowanych
i orzechów przetworzonych, przekąski, mianowicie przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie mięsa, przekąski
na bazie orzechów, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski
na bazie soi, przekąski na bazie warzyw, tłuszcz piekarski, pasty mianowicie, pasty rybne, dżemy i marmolady owocowe,
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pasty z owoców morza, pasta z orzechów laskowych, pasta
krem cytrynowy, masło arachidowe, warzywne pasty
do smarowania, pasty mleczne do smarowania, pasty mięsne, ser topiony, pasty z ryb wędzonych, pasty na bazie
czosnku do smarowania, galaretki (do smarowania), produkty do smarowania na bazie trufli, pasty na bazie tłuszczów
jadalnych, dżemy, owoce gotowane, margaryna, napoje
mleczne zawierające koncentraty mleka, mleko migdałowe
[napój], bezalkoholowe napoje na bazie mleka z orzeszków
arachidowych niestanowiące zamienników mleka, 30 kawa,
herbata, kakao i kawa nienaturalna, ryż, tapioka i sago, mąka,
lody w postaci słodyczy, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, przyprawy, lód, ziele angielskie, wyroby cukiernicze na bazie
migdałów, pasta migdałowa, anyż używany jako przyprawa
w żywności i napojach, aromatyczne środki do żywności,
w postaci przypraw, kawa nienaturalna, proszek do pieczenia, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia],
mączka z roślin strączkowych, ocet piwny, środki wiążące
do lodów na bazie skrobi, bułka tarta, lukier do ciast, proszki
do przyrządzania ciast, w postaci mąki, kapary, karmelki [cukierki], sól selerowa, guma do żucia, substytuty kawy na bazie cykorii, chipsy, mianowicie, chipsy z bułki typu bajgiel,
chipsy kukurydziane, czipsy na bazie mąki, czipsy na bazie
zbóż, czipsy z pity, precelki, chipsy ryżowe, chipsy tortilla,
czekolada, czekolada pitna, napoje na bazie czekolady,
z mlekiem, musy czekoladowe, chow-chow [przyprawa],
chutney [ostry, gęsty sos], cynamon [przyprawa], goździki
[przyprawa], kakao, napoje na bazie kakao, napoje kakaowe
z mlekiem, kawa, napoje na bazie kawy, napoje kawowe
z mlekiem, aromaty kawy do użytku w sporządzaniu napojów spożywczych, przyprawy, mianowicie, sosy [przyprawy],
wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, sól
kuchenna, kukurydza mielona, kukurydza palona, kuskus
[kasza], krakersy, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, przyprawa curry, puddingi, sosy sałatkowe, lody jadalne, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje
eteryczne i olejki eteryczne, zaczyny do past do użytku jako
przyprawa, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne,
dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, jogurt mrożony [lody
spożywcze], sosy owocowe, owocowe słodycze do żucia,
zioła ogrodowe konserwowane, imbir, glukoza do celów kulinarnych, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, gluten
jako artykuł spożywczy do celów kulinarnych, syrop cukrowy do celów spożywczych, glazury do szynki, miód, lody,
lód do napojów chłodzących, lód naturalny lub sztuczny,
herbata mrożona, napary ziołowe i herbaciane, nie do celów
leczniczych, keczup, środki do zakwaszania żywności, nasiona lnu do celów spożywczych dla ludzi, pastylki nielecznicze, makaron rurki, słód do celów spożywczych, słód
do żywności do spożycia przez ludzi, maltoza do celów spożywczych, marynaty, majonez, mąka, mianowicie mąka fasolowa, z gniecionej kukurydzy, kukurydziana i gorczycowa,
mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, mięta do wyrobów cukierniczych, melasa, mąka gorczycowa, słodziki naturalne,
gotowe potrawy na bazie makaronu, makaron nitki, gałka
muszkatołowa, cukier palmowy, naleśniki, makarony, sosy
do makaronów, pieprz, cukierki miętowe, papryka [przyprawy], sos pesto, pizza, kukurydza prażona [popcorn], mąka
ziemniaczana do celów spożywczych, proszki do sporządzania lodów, preparaty usztywniające do bitej śmietany
na bazie skrobi, puddingi, quiche, pierożki ravioli, przyprawy
smakowe (sosy, marynaty), przekąski na bazie ryżu, wafle ryżowe, mleczko pszczele do celów spożywczych, szafran
używany jako przyprawa do żywności, sago, sól do konser-
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wowania żywności, produkty wiążące do kiełbas, woda
morska do gotowania, przyprawy korzenne, przyprawy
z alg, sorbety [lody], pasta z soi, mąka sojowa, sos sojowy,
spaghetti, sajgonki, anyż gwiaździsty, skrobia do celów spożywczych, cukier, sushi, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie
meksykańskie], tapioka, mąka z tapioki do celów spożywczych, herbata, nielecznicze napoje na bazie herbaty, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, sosy pomidorowe, tortille, kurkuma, kawa niepalona,
aromaty waniliowe do żywności lub napojów, wanilina
do użytku jako dodatek smakowy do żywności, preparaty
roślinne zastępujące kawę, wermiszel, ocet, gofry, mąka
pszenna, drożdże, żelatyna aromatyzowana i słodzona, słód
do celów spożywczych, ekstrakty z szyszek chmielu używane jako aromaty w żywności i napojach, ekstrakty z chmielu
używane jako aromaty w żywności i napojach, prażone
i mielone nasiona sezamu, pszenica przetworzona, polewy
z kremu maślanego, nadzienia kremowe do ciast, mąka kukurydziana, przetworzone ziarna zbóż, mianowicie żyto,
mieszanki w postaci koncentratów, syropów lub proszków
stosowanych w przygotowywaniu napojów na bazie herbaty, kawy i kakao, zboża, batony zbożowe, owies łuskany, pieczywo tostowe, śniadanie burritos, chipsy z groszku, batoniki
zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], przekąski, mianowicie przekąski
na bazie zbóż, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski na bazie ziaren zbóż, przekąski na bazie muesli, przekąski na bazie
ryżu i przekąski na bazie pszenicy, pasty do smarowania,
mianowicie pasty do smarowania na bazie czekolady, pasty
do smarowania na bazie ketchupu, pasty do smarowania
na bazie majonezu i słodkie pasty do smarowania (miód),
mrożona żywność mianowicie mrożone ciasto na biszkopty,
mrożone ciasto na brownie, mrożone ciasto na ciastka, ciasta
mrożone, wyroby cukiernicze mrożone, mrożone kremy budyniowe, mrożone ciasto (masa do pieczenia), lody, lizaki
mrożone, mrożone ciasto na słodkie wypieki, mrożone ciasto na wypieki, mrożone płaty ciasta, pizze mrożone, mrożony przetworzony ryż, mrożonki, mianowicie kanapki śniadaniowe, ciastka, mieszanki do przygotowywania ciasta
do pieczenia, mieszanki do wyrobów piekarniczych, kawałeczki czekolady do deserów, precelki, chłodzone i mrożone
ciasto, bułki schłodzone i mrożone, bułki, syrop, piccalilli
[marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym],
mąka kokosowa, 31 świeże owoce i warzywa, nasiona, mianowicie, nasiona dla rolnictwa, nasiona do upraw, nasiona
roślin, nasiona kwiatów, nieprzetworzone nasiona jadalne,
nasiona dla ptaków, nasiona pszenicy, nasiona traw, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód w postaci nieprzetworzonych ziaren do warzenia i destylacji, glony jako
pasza dla zwierząt, nieprzetworzone algi do spożycia przez
ludzi, algarobilla [pasza dla zwierząt], migdały [owoce], żywy
aloes jako roślina, karmy i pasze dla zwierząt, surowa bagassa
[wytłoki] trzciny cukrowej, nieprzetworzony jęczmień, fasola, świeża, nieprzetworzone buraki, świeże buraki, świeże jagody, świeże owoce, napoje dla zwierząt domowych, pokarm dla ptaków, otręby [pokarm dla zwierząt], kasztany jadalne świeże, cykoria świeża, cięte choinki bożonarodzeniowe, żywe choinki bożonarodzeniowe, owoce cytrusowe
świeże, ziarno kakaowe w stanie surowym, łupiny orzechów
kokosowych, świeże orzechy kokosowe, świeże orzechy koli,
kopra, ogórki świeże, ości mątwy dla ptactwa, suchary dla
psów, wysłodziny, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt,
ryby żywe, mączka rybna na pasze dla zwierząt, kwiaty suszone do dekoracji, kwiaty świeże, karmy i pasze dla zwierząt, owoce świeże, zioła ogrodowe świeże, ziarno do żywienia zwierząt, winogrona świeże, siano, świeże orzechy laskowe, nieprzetworzone szyszki chmielowe, nieprzetworzony
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chmiel, nieprzetworzone jagody jałowca, pory świeże, cytryny świeże, soczewica świeża [warzywa], sałata świeża, siemię
lniane jako pasza dla zwierząt, mączka lniana jako pasza dla
zwierząt, homary żywe, chleb świętojański, surowy, makuchy z kukurydzy jako pasza dla bydła, słód dla piwowarstwa
i gorzelni, wytłoki z owoców, mianowicie pozostałości z wyciśniętych owoców, kabaczki, świeże, mączka dla ryb, mączka z orzechów arachidowych, mąka lniana i mączka lniana
dla zwierząt, grzyby świeże, małże żywe, nieprzetworzona
pokrzywa, nieprzetworzone orzechy, wytłoki z nasion roślin
oleistych do spożycia przez zwierzęta, oliwki świeże, cebula
będąca świeżym warzywem, pomarańcze świeże, ostrygi
żywe, palmy żywe, liście palmowe, makuchy z orzeszków
arachidowych dla zwierząt, mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, orzeszki arachidowe świeże, groch świeży, żywa papryka w postaci rośliny, pokarm dla zwierząt domowych, rośliny naturalne (żywe), rośliny suszone do dekoracji, pyłek w postaci surowca do zastosowań przemysłowych, świeże ziemniaki, kora surowa, osad gorzelniany (pozostałości w czasie produkcji wina) do spożycia przez zwierzęta, rabarbar świeży, mąka z ryżu jako pasza dla zwierząt,
ryż nieprzetworzony, surowe korzenie spożywcze, nieprzetworzone żyto, sezam jadalny, nieprzetworzony, nieprzetworzone małże żywe, jajeczka jedwabników, żywe jedwabniki, darń naturalna, szpinak świeży, trzcina cukrowa, trufle
świeże, warzywa świeże, żywe winorośle, nieprzetworzona
pszenica, kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt, wieńce
z kwiatów naturalnych, drożdże jako pasza dla zwierząt, ryby,
żywe, sardele, żywe, śledzie, żywe, łosoś, żywy, sardynki,
żywe, daktyle, mianowicie, świeże daktyle, surowe daktyle
i nieprzetworzone daktyle, mieszanki do sporządzania napojów elektrolitycznych dla zwierząt domowych, podściółka dla zwierząt domowych, piasek aromatyczny na ściółkę
dla zwierząt domowych, smakołyki dla zwierząt domowych,
32 piwa, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, mianowicie, napoje, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy i inne preparaty do sporządzania napojów, mianowicie, koncentraty i mieszanki w proszku, woda
gazowana, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, aperitify
bezalkoholowe, piwo, brzeczka piwna, cydr bezalkoholowy,
koktajle bezalkoholowe, esencje, nie w postaci olejków eterycznych, do sporządzania napojów bezalkoholowych, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, soki owocowe, owocowe nektary, bezalkoholowe, napój imbirowy, moszcz z winogron, niesfermentowany, napoje izotoniczne, kwas chlebowy, lemoniada, woda litowa, piwo słodowe, brzeczka słodowa, woda mineralna [napoje], moszcz, napoje bezalkoholowe, mianowicie aromatyzowane herbatą lub kawą, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania
napojów, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, orszada będąca syropem do sporządzania napojów, pastylki do sporządzania
napojów gazowanych, proszek do wytwarzania napojów
gazowanych, preparaty do produkcji wody gazowanej, preparaty do sporządzania napojów bezalkoholowych, mianowicie drinków bezalkoholowych i soków owocowych, preparaty do sporządzania likierów, nie w postaci olejków eterycznych, produkty do wytwarzania wody mineralnej, napoje bezalkoholowe z sarsaparilla, woda selcerska, napoje
na bazie owoców lub warzyw, woda sodowa, sorbety w postaci napojów, syropy do napojów, syropy do lemoniady,
woda stołowa, napoje z soku pomidorowego, napoje z soków warzywnych, napoje na bazie wody, napoje serwatkowe, wyciąg z szyszek chmielu do produkcji piwa, wyciąg
z chmielu do wytwarzania piwa, koktajle bezalkoholowe,
woda smakowa, koncentraty soków owocowych, napoje
nie owocowe, napoje dla sportowców, napoje energetyzu-
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jące, mieszanki do sporządzania napojów, soki butelkowe,
woda pitna butelkowana, napoje niskokaloryczne, 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, wina, win musujących
i mocnych cydrów, esencje alkoholowe, ekstrakty alkoholowe, likier anyżowy, anyżówka [likier], aperitify, arak, gorzkie
nalewki, brandy, gotowe koktajle alkoholowe, curaçao [likier], napoje alkoholowe wspomagające trawienie w postaci
likierów i alkoholi wysokoprocentowych, napoje destylowane, mianowicie napoje alkoholowe, alkoholowe ekstrakty
owocowe, dżin, miód pitny, kirsz [alkohol na bazie wiśni], likiery, nira, likier miętowy, gruszecznik [wino], piquette [wino
z wytłoczyn winogronowych], gotowe napoje alkoholowe
inne niż na bazie piwa, alkohol ryżowy, rum, sake, alkohole
wysokoprocentowe [napoje], wódka, whisky, brandy marc,
żaden z wyżej wymienionych towarów nie odnosi się
do win, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej
online w odniesieniu do towarów, takich jak, mydła dezynfekujące, detergenty do zmywarek do naczyń, mydła, mydła
w płynie, mydła do rąk, proszki do prania, środki piorące, płyny do płukania tkanin, detergenty piorące do użytku w gospodarstwie domowym, środki czyszczące do szkła, preparaty do czyszczenia mebli, środki czyszczące do szyb, środki
czyszczące do toalet, środki do czyszczenia tapicerki, środki
czyszczące w sprayu do użytku domowego, środki czyszczące w sprayu do tekstyliów, puder dla niemowląt, chusteczki dla niemowląt, olejki dla niemowląt, lotiony dla niemowląt, szampon dla niemowląt, odżywka do włosów dla
dzieci, produkty do pielęgnacji niemowląt, usługi sprzedaży
detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu
do towarów, takich jak kremy przeciw pieluszkowemu zapaleniu skóry, skrobie naturalne do prania, szampony, odżywki
do włosów, szampony do włosów, olejki do kąpieli, olejki
do włosów, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne,
preparaty przeciwsłoneczne, wodoodporny filtr przeciwsłoneczny, żele do opalania, kremy po opalaniu, mleczka
po opalaniu, emulsje blokujące promieniowanie słoneczne,
emulsje do pielęgnacji podczas opalania, preparaty do opalania w sprayu z filtrem przeciwsłonecznym, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu
do towarów takich jak środki do aromatyzowania powietrza,
wybielacz do użytku domowego, środki zapachowe do celów gospodarstwa domowego, preparaty czyszczące
do użytku domowego, substancje czyszczące do użytku
w gospodarstwie domowym, preparaty do usuwania plam
do stosowania na przedmiotach gospodarstwa domowego,
usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online
w odniesieniu do towarów takich jak dezynfektanty, dezynfekujący płyn do mycia rąk, środki odkażające do użytku
w gospodarstwie domowym, pudry lecznicze dla niemowląt, lecznicze olejki dla niemowląt, tampony higieniczne,
wkładki higieniczne, podpaski higieniczne, pieluszki, pieluchy papierowe, pieluchy jednorazowe, papierowe pieluszki
dla niemowląt, apteczki podręczne, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak higieniczne podpaski dla kobiet, środki odkażające do użytku domowego, odświeżacze powietrza, środki do oczyszczania powietrza, preparaty dezodorujące powietrze, uniwersalne preparaty do odświeżania powietrza
do użytku domowego, komercyjnego lub przemysłowego,
sztućce, sztućce do użytku przez niemowlęta, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak zastawa stołowa w postaci sztućców jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych, sztućce, mianowicie noże, widelce i łyżki, serwetki papierowe, serwetki jednorazowe, wkładki do kosza na odpad-
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ki, filtry do kawy papierowe, talerze, talerze papierowe, naczynia obiadowe z porcelany, talerze jednorazowego użytku, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów, takich jak filtry do kawy, nieelektryczne, filtry do kawy nie z papieru, będące częściami
nieelektrycznych zaparzaczy do kawy, kubki papierowe
i kubki z tworzyw sztucznych, pasta ajvar (z papryki konserwowej), białko do celów kulinarnych, mleko białkowe, alginiany do celów kulinarnych, migdały, mielone, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak aloes spożywczy, anchois, przecier jabłkowy, bekon, fasola konserwowa, kaszanki, olej kostny jadalny, rosół, koncentraty rosołu, masło, krem na bazie
masła, kawior, wędliny, ser, małże jadalne nieżywe, masło
czekoladowe, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak masło
kokosowe, wiórki kokosowe, tłuszcz kokosowy, olej kokosowy, gotowane owoce, mleko skondensowane, olej kukurydziany, sos żurawinowy, raki nieżywe, śmietana będąca produktem nabiałowym, krokiety, skorupiaki nieżywe, zsiadłe
mleko, daktyle, jadalne gniazda ptaków, tłuszcze jadalne,
oleje jadalne, jaja, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży
detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak mieszanki zawierające tłuszcz do smarowania pieczywa, substancje tłuszczowe do produkcji tłuszczów jadalnych, filety
rybne, potrawy rybne do spożycia przez ludzi, mus rybny,
ryby nieżywe, ryby konserwowe, ryby puszkowane, żywność przygotowywana z ryb, usługi sprzedaży detalicznej
i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów,
takich jak owoce lukrowane, mrożone owoce, przekąski
na bazie owoców, chipsy owocowe, galaretki owocowe,
skórki owocowe, owoce konserwowe, owoce konserwowane w alkoholu, miąższ owoców, sałatki owocowe, owoce
duszone, owoce w puszkach, dziczyzna nieżywa, żelatyna,
korniszony, dżem imbirowy, szynka, śledzie, usługi sprzedaży
detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu
do towarów takich jak hummus (pasta z ciecierzycy), klej rybi
do celów spożywczych, dżemy, galaretki jadalne, kefir, kimchi, kumys [napój mleczny], smalec, lecytyna do celów kulinarnych, soczewica konserwowa, olej lniany do celów kulinarnych, wątroba, pasztet z wątróbki, homary nieżywe,
chrupki ziemniaczane z niską zawartością tłuszczu, margaryna, marmolada, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak mięso,
ekstrakty mięsne, galarety mięsne, mięso konserwowe, mięso w puszkach, mleko, napoje mleczne z przewagą mleka,
enzymy mlekowe do celów kulinarnych, mleczne produkty,
koktajle mleczne, grzyby konserwowe, małże nieżywe, bezalkoholowy ajerkoniak, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak
orzechy przetworzone, oliwa z oliwek jadalna, oliwki konserwowe, cebule konserwowe, ostrygi nieżywe, olej z orzecha
palmowego do celów spożywczych, olej palmowy jadalny,
masło z orzechów arachidowych, orzeszki arachidowe przetworzone, groszek konserwowy, pektyny do celów kulinarnych, piccalilli, pikle, pyłki kwiatowe jako żywność, wieprzowina, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej
online w odniesieniu do towarów takich jak chipsy ziemniaczane, płatki ziemniaczane, ziemniaki zapiekane w cieście,
drób nieżywy, jaja w proszku, krewetki nieżywe, preparaty
do produkcji bulionu, preparaty do sporządzania zup, czosnek konserwowy, przetworzona ikra rybia, ziarna przetworzone, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej
online w odniesieniu do towarów takich jak przetworzone
nasiona słonecznika, zsiadłe mleko, rodzynki, olej rzepakowy
jadalny, podpuszczka, riażenka, łosoś, ryby solone, mięso solone, sardynki, kapusta kwaszona, kiełbasy, kiełbaski w cie-

12

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

ście, strzykwy nieżywe, wyciągi z wodorostów do celów
spożywczych, olej sezamowy, skorupiaki nieżywe, krewetki
nieżywe, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak larwy jedwabnika przeznaczone do konsumpcji przez ludzi, kwaśna
śmietana, jaja ślimacze jadalne, zupy, soja konserwowa
do celów spożywczych, mleko sojowe, homary kręgowe
nieżywe, łój spożywczy, olej słonecznikowy do celów spożywczych, tahini, morszczyn opiekany, tofu, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu
do towarów takich jak sok pomidorowy do celów kulinarnych, przecier pomidorowy, flaki, trufle konserwowe, tuńczyk, soki warzywne do gotowania, przeciery warzywne,
sałatki warzywne, preparaty do sporządzania zup warzywnych, warzywa gotowane, warzywa suszone, warzywa konserwowe, warzywa w puszkach, serwatka, usługi sprzedaży
detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu
do towarów takich jak bita śmietana, białka jajek, jogurt, żółtka jajek, ziele angielskie, wyroby cukiernicze z migdałów, pasta migdałowa, anyż, substancje aromatyczne do żywności,
substytuty kawy, proszek do pieczenia, soda do pieczenia,
mąka jęczmienna, mączka z roślin strączkowych, propolis,
ocet piwny, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów, takich jak środki
wiążące do lodów spożywczych, chleb, bułki, bułka tarta,
bułeczki słodkie, lukier do ciast, ciasta w proszku, torciki, cukierki, kapary, karmelki, sól selerowa, batony zbożowe, przekąski zbożowe, produkty zbożowe, cheeseburgery, guma
do żucia, cykoria, czipsy, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak
czekolada, napoje na bazie czekolady, napoje czekoladowe
z mlekiem, musy czekoladowe, chow-chow [przyprawa],
sosy chutney, cynamon [przyprawa], goździki [przyprawa],
kakao, napoje na bazie kakao, napoje kakaowe z mlekiem,
usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online
w odniesieniu do towarów takich jak kawa, napoje na bazie
kawy, napoje kawowe z mlekiem, aromaty kawowe, przyprawy, słodycze, słodycze do dekoracji choinek, ciastka, sól kuchenna, płatki kukurydziane, mąka kukurydziana, kukurydza
mielona, kukurydza prażona, kuskus, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak krakersy, kamień winny do celów kulinarnych,
jęczmień gnieciony, owies gnieciony, przyprawa curry, budyń, musy deserowe, ciasto do produkcji wyrobów cukierniczych, sosy sałatkowe, lody spożywcze, ekstrakty do artykułów spożywczych, z wyjątkiem esencji zapachowych i olejków eterycznych, żywność na bazie mąki, enzymy do ciast,
usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online
w odniesieniu do towarów takich jak aromaty, inne niż oleje
eteryczne, aromaty inne niż oleje eteryczne do napojów,
aromaty inne niż oleje eteryczne do ciast, produkty z mielonej mąki, lukry, mrożony jogurt, dżem owocowy, galaretki
owocowe, zioła ogrodowe, przetworzone, imbir, piernik,
usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online
w odniesieniu do towarów takich jak glukoza do celów kulinarnych, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, gluten
przygotowany jako produkt spożywczy, syrop cukrowy
do celów spożywczych, kasze spożywcze, kleik spożywczy
na bazie mleka, do celów spożywczych, chałwa, glazura
do szynki, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, kasza kukurydziana [hominy], grysik kukurydziany, miód, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak jęczmień łuskany, owies łuskany,
lody, lód do napojów chłodzących, lód naturalny lub sztuczny, mrożona herbata, napary nie lecznicze, keczup, zaczyn
drożdżowy, siemię lniane do spożycia przez ludzi, lukrecja,
pastylki, makaron rurki, makaroniki (wyroby cukiernicze),
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usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online
w odniesieniu do towarów takich jak herbatniki słodowe,
ekstrakt słodowy do celów spożywczych, słód do spożywania przez ludzi, maltoza, marynaty, marcepan, majonezy,
mąka, sosy do mięsa, mięsa w cieście, preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, mięta do wyrobów cukierniczych, melasa do celów spożywczych, muesli, musztardy, mąka gorczycowa, słodziki naturalne, usługi sprzedaży
detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu
do towarów takich jak potrawy gotowe na bazie makaronu,
kluski, gałka muszkatołowa, produkty spożywcze na bazie
owsa, płatki owsiane, owsianka, cukier palmowy, naleśniki,
makaron, sosy do makaronu, pasztet w cieście, ciasto na wypieki, ciasto na słodkie wypieki, wyroby cukiernicze na bazie
orzechów arachidowych, pieprz, cukierki miętowe, pieprz
(przyprawy), pesto, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży
detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak herbatniki petit-beurre, petitki (herbatniki), placki, pizze, kukurydza prażona [popcorn], mąka ziemniaczana do celów spożywczych, proszek do sporządzania lodów, praliny, środki
usztywniające do bitej śmietany, puddingi, tarty (z nadzieniem z jajek, sera, boczku, itp.), pierożki ravioli, dodatki zaostrzające smak, ryż, przekąski na bazie ryżu, ciastka ryżowe,
mleczko pszczele, sucharki, szafran, sago, usługi sprzedaży
detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu
do towarów takich jak sól do konserwowania żywności, kanapki, sosy, zagęszczacze do kiełbasy, woda morska do gotowania, przyprawy, trawa morska, kasza manna, sorbety,
pasta z soi, mąka sojowa, sos sojowy, spaghetti, przyprawy
korzenne, sajgonki, anyż gwiaździsty, skrobia do celów przemysłowych, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak korzenie
lukrecji, cukier, sushi, wyroby cukiernicze, pasta tabbouleh,
tacos, tapioka, mąka z tapioki do celów spożywczych, tarty,
herbata, napoje na bazie herbaty, zagęszczacze stosowane
przy gotowaniu produktów spożywczych, sos pomidorowy,
tortille, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej
online w odniesieniu do towarów takich jak kurkuma
do żywności, chleb bezdrożdżowy, kawa niepalona, wanilia,
wanilina, preparaty roślinne zastępujące kawę, makaron vermicelli, ocet, gofry, mąka pszenna, kiełki pszeniczne na żywność dla ludzi, drożdże, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak
algi spożywcze dla ludzi lub zwierząt, algarobilla jako pasza
dla zwierząt, migdały, aloes [roślina], produkty do tuczenia
zwierząt, karma dla zwierząt, piasek aromatyczny dla zwierząt domowych (ściółka), surowa bagassa z trzciny cukrowej,
jęczmień, fasola świeża, buraki, jagody [owoce], usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak owoce świeże, napoje dla zwierząt domowych, pokarm dla ptaków, otręby jako pokarm dla
zwierząt, zwierzęta hodowlane do reprodukcji, cebulki kwiatowe, krzewy, ziarna zbóż nieprzetworzone, kasztany jadalne
świeże, korzenie cykorii, cykoria [sałata], choinki bożonarodzeniowe, owoce cytrusowe, usługi sprzedaży detalicznej
i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów
takich jak ziarna kakaowe surowe, orzechy kokosowe, orzechy kokosowe, orzechy koli, kopra, raki żywe, skorupiaki
żywe, ogórki świeże, ości mątwy jako pokarm dla ptaków,
ciastka dla psów, wysłodziny, produkty do żucia dla zwierząt,
jaja do wylęgania, zapłodnione, usługi sprzedaży detalicznej
i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak ryby żywe, mączka rybna do spożycia przez zwierzęta, mączka lniana, kwiaty suszone do celów dekoracyjnych,
kwiaty naturalne, pasza, owoce świeże, zioła do celów spożywczych świeże, ziarna, ziarno do żywienia zwierząt, winogrona świeże, kasze dla drobiu, siano, łupiny z orzechów la-
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skowych, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak szyszki
chmielowe, chmiel, jagody jałowca, pory świeże, cytryny,
mączka z nasion lnu jako pasza dla zwierząt, homary żywe,
chleb świętojański, kukurydza, makuchy z kukurydzy dla bydła, słód do warzenia i destylacji, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów
takich jak wytłoki z owoców, świeże kabaczki, zacier do tuczu zwierząt gospodarskich, mączka dla zwierząt, zwierzęta
zoologiczne, grzyby do rozmnażania, grzyby świeże, omułki
żywe, pokrzywy, orzechy, owies, wytłoki z nasion roślin oleistych, oliwki, świeże, cebula, świeże warzywa, pomarańcze,
żywe ostrygi, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak palmy, liście palmowe, makuchy z orzechów arachidowych dla zwierząt, mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, świeże
orzeszki arachidowe, groszek świeży, papryka, pokarm dla
zwierząt domowych, szyszki sosnowe, nasiona roślin, rośliny,
rośliny suszone do celów dekoracyjnych, pyłki kwiatowe,
ziemniaki świeże, drób żywy, usługi sprzedaży detalicznej
i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż
jako pasza dla zwierząt, rabarbar, mąka ryżowa jako pasza,
ryż nieprzetworzony, korzenie jadalne, krzewy róż, korek jako
surowiec, żyto, strzykwy żywe, zarodki do celów botanicznych, sadzonki, sezam, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak
skorupiaki żywe, szpinak świeży, homary kręgowe żywe,
trzcina cukrowa, trufle świeże, warzywa świeże, winorośle,
pszenica, zarodki pszenne jako pasza dla zwierząt, wieńce
z kwiatów naturalnych, drożdże jako pasza dla zwierząt,
woda gazowana, napoje aloesowe, bezalkoholowe, aperitify
bezalkoholowe, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak piwo,
brzeczka piwna bezalkoholowa, koktajle bezalkoholowe,
esencje do produkcji napojów, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, soki owocowe, nektary owocowe bezalkoholowe, piwo imbirowe, moszcz z winogron niesfermentowany,
napoje izotoniczne, kwas chlebowy, lemoniada, usługi
sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak woda litowa, piwo słodowe,
brzeczka słodowa, mleko migdałowe, woda mineralna,
moszcze, napoje bezalkoholowe, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje z soków owocowych,
bezalkoholowe napoje na bazie miodu, orszada, pastylki
do napojów gazowanych, mleko z orzeszków arachidowych,
usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online
w odniesieniu do towarów takich jak proszek do wytwarzania napojów gazowanych, preparaty do produkcji wody gazowanej, preparaty do sporządzania napojów, preparaty
do sporządzania likierów, preparaty do wytwarzania wody
mineralnej, napoje bezalkoholowe z sarsaparilla, usługi
sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak woda selcerska, koktajle
na bazie owoców i warzyw, woda sodowa, sorbety w postaci napojów, syropy do napojów, syropy do produkcji lemoniady, woda stołowa, sok pomidorowy, soki warzywne [napoje], napoje na bazie wody, napoje serwatkowe, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, win, win musujących i / lub cydru, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak esencje alkoholowe, ekstrakty alkoholowe, likier anyżowy, anyżówka, aperitify, arak, gorzkie nalewki, brandy, koktajle, curaçao (likier),
napoje wspomagające trawienie w postaci likierów i napojów wysokoprocentowych, napoje alkoholowe destylowane, ekstrakty owocowe alkoholowe, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towa-
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rów takich jak dżin, miód pitny, kirsch, likiery, nira (napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej), likiery miętowe, gruszkówka, piquette, mieszanki napojów alkoholowych inne niż
na bazie piwa, alkohol z ryżu, rum, sake, alkohole wysokoprocentowe, wódka, whisky, usługi sprzedaży detalicznej
i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów
takich jak antyperspiranty, żele pod prysznic i do kąpieli,
pianki pod prysznic i do kąpieli, preparaty kosmetyczne
do kąpieli i pod prysznic, olejki do ciała, balsamy do ciała,
pudry do ciała, kremy do ciała, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji ciała, peelingi do ciała, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak maseczki do ciała, preparaty do ciała w sprayu,
olejki do twarzy, lotiony do twarzy, puder do twarzy, kremy
do twarzy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy,
pillingi do twarzy, maseczki do twarzy, dezodoranty do stóp
w aerozolu, pillingi do stóp, preparaty do namaczania stóp,
maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, kamienie do wygładzania stóp, pudry do stóp, pillingi do rąk, kremy do rąk, płyny do rąk, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak lakiery do paznokci, zmywacze
do paznokci, preparaty do upiększania paznokci, zestawy
do pielęgnacji paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci,
sztuczne paznokcie, kleje do sztucznych paznokci, kremy
do paznokci, produkty do regeneracji paznokci, kosmetyki
do paznokci, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak produkty
do wybielania zębów, paski wybielające zęby, pasta do zębów, preparaty czyszczące do zębów, płyny do płukania ust,
szampony dla zwierząt domowych, preparaty do golenia,
lotiony do golenia, żele do golenia, mydło do golenia, kremy
do golenia, preparaty przed goleniem, preparaty po goleniu, płyn po goleniu, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak
kosmetyki, szminki do ust, obudowy szminek, kredki do ust,
balsam do ust, błyszczyk do ust, krem do ust, preparaty
do pielęgnacji skóry dla niemowląt, preparaty do układania
włosów, lakiery do włosów, żele do włosów, pianki do układania włosów, lecznicze antyperspiranty, usługi sprzedaży
detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu
do towarów takich jak lecznicze preparaty pod prysznic
i do kąpieli, lecznicze pudry do ciała, lecznicze płyny do ciała, lecznicze płyny do twarzy, leczniczy środek nawilżający
do twarzy, lecznicze pudry do stóp, środki do pielęgnacji
stóp dla sportowców, preparaty do dezynfekcji rąk, lecznicze środki do mycia rąk, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak
preparaty do odkażania paznokci, preparaty do leczenia
grzybicy paznokci, lecznicze żele do higieny jamy ustnej
aplikowane za pomocą szczoteczki, lecznicze pasty do zębów, nici dentystyczne lecznicze, lecznicze płyny do pukania ust, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, witaminy dla zwierząt domowych, dodatki dietetyczne dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży
detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak preparaty dezodoryzujące do kuwet zwierząt domowych, lecznicze preparaty do golenia, lecznicze preparaty do stosowania przed goleniem, lecznicze preparaty do stosowania
po goleniu, lecznicze preparaty do pielęgnacji podczas opalania, lecznicze preparaty do opalania z filtrem, lecznicze
kremy z filtrem, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak ubrania
dla osób cierpiących na inkontynencję, pieluchy dla osób
z inkontynencją, jednorazowe pieluchy dla dorosłych, witaminy, dodatki witaminowe, tabletki witaminowe, żelki witaminowe, krople witaminowe, preparaty witaminowe, multi-
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witaminy, dodatki ziołowe, dodatki mineralne, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak dodatki dietetyczne i odżywcze,
mieszanki do napojów będących suplementami diety, mieszanki do napojów będących suplementami odżywczymi,
mieszanki napojów zastępujących posiłki, batony zastępujące posiłki, batoniki odżywcze, suplementy diety zawierające
białko, serwatkowe suplementy białkowe, koktajle białkowe
będące suplementami, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak
woda do celów medycznych wzbogacona w minerały, witaminy i składniki odżywcze, szampony medyczne, lecznicze
odżywki do włosów, lecznicze szampony do włosów, lecznicze balsamy do ust, lecznicze kremy do ust, spodnie treningowe jednorazowe, żywność dla niemowląt, mieszanki dla
niemowląt, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak produkty
lecznicze do pielęgnacji skóry niemowląt, preparaty na porost włosów, preparaty lecznicze do leczenia łysienia, środki
przeciwbólowe, lecznicze pastylki do ssania, obcinacze
do obcinania paznokci, pilniki do paznokci, polerki do paznokci, brzytwy, żyletki, etui na brzytwy, zestawy do golenia,
zalotka do podkręcania rzęs, usługi sprzedaży detalicznej
i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak papier, ręczniki papierowe, papier przebitkowy, papier drukarski, notesy papierowe, ulotki, papier listowy, chusteczki papierowe, bibułka, papier toaletowy, papier parafinowany, papier pakunkowy, bielizna stołowa papierowa,
maty stołowe z papieru i tworzyw sztucznych, worki
na śmieci, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak torebki papierowe i plastikowe, opakowania z papieru i tworzyw
sztucznych do pakowania żywności, torby na zakupy, reklamówki (torby), torby do przechowywania żywności, torby
na skoszoną trawę i liście, torby na prezenty, torby do gospodarstwa domowego, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek do karmienia, jednorazowe wkładki do butelek dziecięcych, uchwyty na butelki dla niemowląt, usługi sprzedaży
detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu
do towarów takich jak dopasowane osłony i futerały na butelki dla niemowląt, kubki jednorazowe, uniwersalne ściereczki do czyszczenia do stosowania u dzieci i niemowląt,
szczoteczki do zębów, stojaki na szczoteczki do zębów, nici
dentystyczne, pędzle do golenia, miseczki do golenia,
uchwyty łazienkowe do trzymania maszynek do golenia,
pojemniki na nieczystości dla zwierząt, kuwety na nieczystości dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży
detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak
pędzle do makijażu, stojaki do szczotek do makijażu, zabielacz do kawy, zapakowane zestawy obiadowe, przekąski
na bazie mięsa, mieszanki przekąsek, przekąski, tłuszcze
do pieczenia, pasty [do smarowania pieczywa], mieszanki
w postaci koncentratów, usługi sprzedaży detalicznej
i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów takich jak syropy lub proszki używane do przygotowywania
herbaty, kawy lub napojów kakaowych, płatki zbożowe, batony zbożowe, płatki owsiance, pieczywo tostowe, burrito
śniadaniowe, margaryna, napoje na bazie mleka zawierające
koncentraty mleka, chipsy z groszku, mieszanki przekąsek,
przekąski, pasty do smarowania, usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów
takich jak żywność zamrożona, mrożonki mianowicie kanapki śniadaniowe, ciastka, mieszanki do przygotowywania
ciast, mieszanki do wyrobów piekarniczych, chipsy czekoladowe, precelki, schłodzone i mrożone ciasto, schłodzone
i mrożone bułki, bułki, syropy, usługi sprzedaży detalicznej
i sprzedaży detalicznej online w odniesieniu do towarów ta-
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kich jak napoje z elektrolitami dla zwierząt domowych, podściółka do kuwet dla zwierząt domowych, piasek aromatyczny na ściółkę dla zwierząt domowych, smakołyki dla zwierząt domowych, mieszanki koktajli bezalkoholowych, woda
smakowa, koncentraty soków owocowych, napoje nie owocowe, napoje dla sportowców, napoje energetyczne, mieszanki do sporządzania napojów, soki butelkowane, woda
pitna butelkowana, napoje butelkowane, napoje niskokaloryczne, napoje dietetyczne, zarządzanie sklepem detalicznym i/lub supermarketem, usługi sprzedaży detalicznej
w dziedzinie żywności i napojów, produktów odżywczych,
kosmetyków, produktów do czyszczenia, produktów do pielęgnacji urody, produktów do pielęgnacji osobistej, produktów dla niemowląt, produktów dla zwierząt domowych,
karmy dla zwierząt domowych, produktów z papieru i produktów jednorazowych, konsumencki program lojalnościowy z nagrodami dla klientów, usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych [usług], żadna z wyżej wymienionych usług nie odnosi się do win, win
musujących i cydru.
501253
(220) 2019 06 17
NEOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIGGO DESIGN
(210)
(731)

(531) 24.17.08, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż produktów takich jak: SDA: suszarki do włosów, prostownice i karbowriice, suszarko-lokówki,
lokówki, golarki, trymery, maszynki do strzyżenia włosów,
szczoteczki elektryczne i irygatory: depilatory, wagi łazienkowe, masażery, urządzenie do pielęgnacji urody, termometry, ciśnieniomierze, wentylatory, klimatyzatory, odkurzacze,
żelazka, stacje parowe, parownice do ubrań, oczyszczacze
powietrza, maszyny do szycia, oczyszczacze i mopy parowe,
sprzęt grzejny, nawilżacze powietrza: akcesoria sezonowe,
golarki do ubrań, alkomaty, suszarki do bielizny, deski do prasowania, oświetlenie, akcesoria dla dzieci, mopy i akcesoria
do sprzątania, ekspresy do kawy, roboty kuchenne, miksery
ręczne, blendery kielichowe, blendery ręczne, czajniki, sokowirówki, wyciskarki wolnoobrotowe, maszynki do mięsa,
tostery, krajalnice, grille elektryczne, mini piekarniki, wagi kuchenne, chłodziarki turystyczne, ACC CE: kable HDMI, uchwyty do TV, ACC GSM: etui do telefonów, szkła i folie ochronne,
zestawy słuchawkowe Bluetooth, ładowarki i akumulatory,
uchwyty do telefonów, kable Micro USB, kable USB typ-C,
ACC IT: akcesoria komputerowe: mikrofony, torby do laptopów, klawiatury, podkładki pod myszy, kable komputerowe,
kamery internetowe, myszki, adaptery Bluetooth, głośniki
komputerowe, UPS (zasilanie awaryjne), zasilacze i baterie
do laptopów, głośniki Bluetooth, podkładki chłodzące pod
laptopy, słuchawki z mikrofonem, kable HDMI, lampki USB,
akcesoria do tabletów: etui, powerbanki, uchwyty samochodowe, kable i ładowarki, ACC AGD: akcesoria do pralek
i suszarek: środki piorące: środki czyszczące, dodatkowe wyposażenie do pralek, dodatkowe wyposażenie do suszarek,
akcesoria do lodówek: środki czyszczące: pojemniki na żywność: pochłaniacze i wkłady filtrujące, akcesoria montażowe:
akcesoria do zmywarek: tabletki, płyny nabłyszczające, środki
czyszczące i odświeżacze, filtry do wody, dzbanki filtrujące:
patelnie i garnki, akcesoria kuchenne.
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501724
(220) 2019 07 01
KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Włocławek
(znak słowno-graficzny)
KeSeM TWARÓG śmietankowy Z KUJAW I ZIEMI
DOBRZYŃSKIEJ Q JAKOŚĆ TRADYCJA
Kujawsko-Pomorskie

(531)

26.01.02, 26.01.03, 26.01.11, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13,
24.03.01, 24.03.09, 24.03.18, 20.05.16
(510), (511) 29 sery twarogowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

501857
(220) 2019 07 04
KUCZA PRZEMYSŁAW, Kraków
(znak słowno-graficzny)
LEX eventum

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, w tym Internetu, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie
materiału reklamowego, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, w szczególności dotyczących
wydarzeń o charakterze prawniczym, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, usługi reklamowe, promocyjne i agencyjne, usługi marketingu w sieci, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, usługi z zakresu informacji handlowej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, reklamowe usługi abonenckie obejmujące
promocję wydarzeń o charakterze prawniczym (np. szkoleń, sympozjów, konferencji), reklamowe usługi abonenckie
obejmujące reklamę usług prawnych, doradztwo w zakresie
reklamy, promocji oraz marketingu usług prawnych, przeznaczone dla abonentów usługi z zakresu reklamy wydarzeń
o charakterze prawniczym (np. szkoleń, sympozjów, konferencji) lub usług prawnych, przeznaczone dla abonentów
usługi z zakresu doradztwa obejmującego promocję, reklamę oraz marketing usług prawnych, przeznaczone dla
abonentów usługi z zakresu zarządzania informacjami dotyczącymi wydarzeń o charakterze prawniczym (np. szkoleń,
sympozjów, konferencji), 38 usługi portalu internetowego
w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji i danych,
w szczególności dotyczących wydarzeń o charakterze prawniczym, 41 usługi dotyczące publikowania książek i tekstów
innych niż teksty reklamowe, usługi dotyczące organizowania i prowadzenia seminariów, organizowania i prowadzenia
konferencji i kongresów, w szczególności dotyczących wydarzeń o charakterze prawniczym, usługi związane z organizowaniem kursów edukacyjnych (w tym internetowych oraz
korespondencyjnych), usługi związane z informowaniem
o edukacji, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], usługi abonenckie z zakresu kultury oraz
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edukacji (wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń
dotyczących wydarzeń o charakterze prawniczym np. szkoleń, sympozjów, konferencji).
501960
(220) 2019 07 08
SWISSPOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYDRO LAMBDA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 17 materiały izolacyjne, wyroby ze styropianu
lub na bazie styropianu do celów izolacyjnych, płyty styropianowe zawierające grafit do izolacji przeciw wilgoci, płyty styropianowe do celów izolacyjnych zawierające różne
środki i substancje zwiększające parametry izolacyjne, płyty
styropianowe do celów izolacyjnych zespolone z innymi materiałami zwłaszcza z innymi materiałami izolacyjnymi, izolacyjne materiały wodoodporne i przeciwwilgociowe, 19 styropianowe materiały i elementy budowlane, niemetalowe
elementy budynków i budowli jak elementy fundamentowe,
dachowe, stropowe, elementy ścian zewnętrznych i wewnętrznych do izolacji przeciwwilgociowej dla budownictwa i prac remontowych, styropianowe elementy budowlane zespolone z materiałami izolacyjnymi dla budownictwa
i prac remontowych, niemetalowe pokrycia elementów budynków i budowli dla budownictwa i prac remontowych.
502009
(220) 2019 07 09
NANNY EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nanny Express
(210)
(731)

(531) 24.17.02, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania, aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie do aplikacji internetowych, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje do pobrania dotyczące organizacji opieki nad dziećmi,
aplikacje mobilne dotyczące organizacji opieki nad dziećmi,
aplikacje mobilne i do pobrania umożliwiające zamówienie
usługi opieki nad dziećmi, aplikacje mobilne i do pobrania
umożliwiające zamówienie usługi niani, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie
do aplikacji i serwerów internetowych, aplikacje komputerowe umożliwiające zamówienie usługi niani i opieki nad
dziećmi, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe umożliwiające zamówienie usługi niani i opieki nad
dziećmi, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, oprogramowanie komputerowe do mobilnych
aplikacji umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy
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rodzicami i nianiami, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie do pobrania, oprogramowanie do smartfonów,
oprogramowanie do systemów rezerwacji opieki nad dziećmi, oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi, elektroniczne nianie, programy komputerowe do korzystania z Internetu i sieci WWW, oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego, 35 promocja sprzedaży,
promocja sprzedaży usług niań i opieki nad dziećmi, administrowanie sprzedażą, administrowanie sprzedażą usług niań
i opieki nad dziećmi, usługi zarządzania sprzedażą, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, zarządzanie sprzedażą i bazą
klientów usług niań i opieki nad dziećmi, usługi w zakresie
promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej
usług niań i opieki nad dziećmi, promocja sprzedaży dla osób
trzecich usług niań i opieki nad dziećmi, marketing handlowy
usług niań i opieki nad dziećmi, usługi handlowe świadczone
online w zakresie niań i opieki nad dziećmi, 38 zapewnianie
dostępu do portali i platform w Internecie umożliwiające zamówienie usługi niani i opieki nad dziećmi, dostęp do treści,
stron internetowych i portali, dostęp do treści, stron internetowych i portali umożliwiających zamówienie usługi niani
i opieki nad dziećmi, usługi telekomunikacyjne świadczone
za pośrednictwem platform i portali internetowych, usługi
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform
i portali w Internecie i innych mediach umożliwiające zamówienie usługi niani i opieki nad dziećmi, udostępnianie forów
internetowych online, udostępnianie internetowego forum
dyskusyjnego, telekomunikacyjne usługi dostępowe, usługi
przesyłania wiadomości online, przesyłanie informacji drogą online, zapewnianie dostępu do treści multimedialnych
online, zapewnianie dostępu użytkownikom do globalnej
sieci komputerowej i stron online umożliwiające zamówienie usługi niani i opieki nad dziećmi, zapewnianie dostępu
do platform handlu elektronicznego w Internecie, 45 usługi
niań, usługi w zakresie opieki nad dziećmi pod nieobecność
rodziców, usługi w zakresie opieki, licencjonowanie oprogramowania komputerowego w zakresie usług niań i opieki
nad dziećmi, licencjonowanie programów komputerowych
w zakresie usług niań i opieki nad dziećmi, licencjonowanie znaków towarowych w zakresie usług niań i opieki nad
dziećmi, doradztwo związane z licencjonowaniem oprogramowania komputerowego w zakresie usług niań i opieki nad
dziećmi, profesjonalne usługi doradcze związane z licencjonowaniem praw autorskich w zakresie usług niań i opieki nad
dziećmi, zarządzanie i korzystanie z praw własności przemysłowej i praw autorskich odnoszących się do usług niań
i opieki nad dziećmi poprzez ich licencjonowanie na rzecz
osób trzecich.
(210) 502085
(220) 2019 07 10
(310) 33676
(320) 2019 02 15
(330) AD
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowny)
(540) L&M FIRST CUT
(510), (511) 34 tytoń surowy i preparowany, wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek [papierosy
ziołowe], snus [tytoń do stosowania doustnego], substytuty
tytoniu nie do celów medycznych, papierosy elektroniczne,
produkty tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania papierosów
lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę do wdychania, ciekłe roztwory zawierające nikotynę
do użytku w papierosach elektronicznych, artykuły dla pa-
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laczy, bibułki papierosowe, gilzy papierosowe, filtry papierosowe, puszki na tytoń, papierośnice, popielniczki, fajki, urządzenia kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki,
zapałki.
502151
(220) 2019 07 11
STOKSON SPÓŁKA JAWNA HENRYK STOKŁOSA
I WSPÓLNICY, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dooti donuts
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 08.01.10
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i piekarnicze, mrożone
wyroby cukiernicze i piekarnicze, bułki, chleb, bagietki, ciasta, ciastka, pączki, donuty, słodycze, desery jako lody, wyroby cukiernicze i/lub piekarnicze, mąka, bazy do ciast, dodatki
do ciast i wypieków, a mianowicie dodatki smakowe i zapachowe a także dekoracje cukiernicze i polewy cukiernicze,
ciasta do samodzielnego wypieku, w tym mrożone, kawa,
herbata, kakao, cukier, czekolada, lody, miód, przyprawy, potrawy na bazie mąki i mrożone potrawy na bazie mąki: pizza,
pierożki, kluski, makarony, przekąski słone.
502433
(220) 2019 07 18
TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Flegamina Multiactive Junior
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.

(210)
(731)

502434
(220) 2019 07 18
TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Flegamina Multiactive
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.

(210)
(731)

502544
(220) 2019 07 22
STOKSON SPÓŁKA JAWNA HENRYK STOKŁOSA
I WSPÓLNICY, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAESTRO CUKIERNIA

(210)
(731)

(531) 09.07.19, 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i piekarnicze, mrożone
wyroby cukiernicze i piekarnicze, bułki, chleb, bagietki, ciasta, ciastka, pączki, donuty, słodycze, desery jako lody, wyroby cukiernicze i/lub piekarnicze, mąka, bazy do ciast, dodatki
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do ciast i wypieków, a mianowicie dodatki smakowe i zapachowe a także dekoracje cukiernicze i polewy cukiernicze,
ciasta do samodzielnego wypieku, w tym mrożone, kawa,
herbata, kakao, cukier, czekolada, lody, miód, przyprawy, potrawy na bazie mąki i mrożone potrawy na bazie mąki: pizza,
pierożki, kluski, makarony, przekąski słone.
(210)
(731)
(540)
(540)

502545
(220) 2019 07 22
HOANG XUAN HUY VSF, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
VIET STREET FOOD

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 02.01.04
(510), (511) 43 kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, restauracje, restauracje samoobsługowe,
stołówki, usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia,
bar szybkiej obsługi, kafeterie, pensjonaty, usługi osobistych
kucharzy.
(210)
(731)
(540)
(540)

502546
(220) 2019 07 22
HOANG XUAN HUY VSF, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
warszawa est. 2017 SCHABOWY kuchnia polska

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.04.18
(510), (511) 43 kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, restauracje, restauracje samoobsługowe,
stołówki, usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia,
bar szybkiej obsługi, kafeterie, pensjonaty, usługi osobistych
kucharzy.
(210)
(731)
(540)
(540)

502628
(220) 2019 07 23
SINKIEWICZ KRZYSZTOF SCORPIO POLAND, Rzgów
(znak słowno-graficzny)
Spoksy

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.03
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210)
(731)

502665
(220) 2019 07 24
STUDIO OTWARTE - WOLNY, KLIŚ, SHMYGOL,
WIERZCHOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Kraków
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(540) (znak słowny)
(540) OTWARTE
(510), (511) 35 produkcja filmów reklamowych, produkcja
materiałów reklamowych, produkcja reklam, produkcja reklam radiowych, produkcja reklam telewizyjnych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, reklama i usługi
reklamowe, usługi reklamy graficznej, 41 komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej,
kursy edukacyjne dotyczące projektowania, produkcja obrazów animowanych, publikacja i redagowanie materiałów
drukowanych, publikowanie gazet, periodyków, katalogów
i broszur, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji
drukowanych, publikowanie plakatów, szkolenia edukacyjne, szkolenia w zakresie projektowania, szkolenia w zakresie
sztuk wizualnych, udostępnianie publikacji elektronicznych,
nie do pobrania, udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane,
usługi edukacyjne dotyczące projektowania, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, usługi szkoleniowe
dotyczące projektowania wspomaganego komputerowo,
usługi w zakresie opracowania graficznego inne niż do celów reklamowych, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne
usługi wydawnicze), wydawanie katalogów, 42 analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, doradztwo projektowe, doradztwo w zakresie projektowania opakowań,
opracowywanie produktów, ocena ‚jakości produktów, profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, projektowanie animacji na rzecz innych, projektowanie
form, projektowanie graficzne, projektowanie graficzne ilustracji, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych,
projektowanie i opracowywanie produktów inżynieryjnych,
projektowanie i opracowywanie produktów konsumenckich, projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, projektowanie i opracowywanie produktów przemysłowych, projektowanie i testowanie nowych produktów,
projektowanie kroju czcionek, projektowanie modeli, projektowanie nowych produktów, projektowanie naukowe
i technologiczne, projektowanie produktów, projektowanie
produktów przemysłowych, projektowanie programów
komputerowych, projektowanie sztuki komercyjnej, projektowane techniczne i doradztwo, projektowanie, tworzenie
i programowanie stron internetowych, projektowanie wizualne, przygotowywanie parametrów projektowych dla
obrazów wizualnych, przygotowywanie sprawozdań w odniesieniu do wzornictwa użytkowego, renderowanie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa obrazów), udzielanie
informacji w dziedzinie projektowania produktów, usługi
artystów grafików, usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem
oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi doradcze w zakresie wzornictwa
przemysłowego, usługi graficzne, usługi projektów graficznych, usługi projektowania grafiki komputerowej, usługi projektowania na zamówienie, usługi projektowania opakowań
przemysłowych, usługi projektowania technicznego wspomaganego komputerowo, usługi technologiczne i projektowanie w tym zakresie, usługi w zakresie grafiki komputerowej, usługi w zakresie projektowania komercyjnego, usługi
w zakresie projektowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania marki, usługi w zakresie wspomaganego
komputerem projektowania i rysunku technicznego, usługi
związane z projektowaniem graficznym [sztuka], wspomagane komputerowo projektowanie form, wzornictwo i opracowywanie produktów, wzornictwo przemysłowe, wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, wzornictwo
przemysłowe wspomagane komputerowo.
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502753
(220) 2019 07 26
GEOCOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ikonium
(210)
(731)
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502833
(220) 2019 07 29
PRESTIŻ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
W LIKWIDACJI, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) prestiż nieruchomości
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
502754
(220) 2019 07 26
GEOCOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 14.05.02, 14.05.15, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami wykonywane
na zlecenie.
502885
(220) 2019 07 29
JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) YONELLE MEZOIGŁY
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry,
kosmetyki do cery zmarszczkowej, koncentraty nawilżające
[kosmetyki], środki nawilżające [kosmetyki], żele nawilżające [kosmetyki], kosmetyki upiększające, produkty kosmetyczne w postaci aerozolu do pielęgnacji skóry, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy BB, krem bazowy,
kremy na noc, kremy do twarzy i ciała, kremy ujędrniające
skórę, kremy złuszczające, kremy wybielające do skóry, kremy
do mycia, balsamy, inne niż do celów medycznych, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, zestawy kosmetyków, wody
mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, nielecznicze produkty toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyczne żele pod oczy,
maseczki do twarzy, maseczki nawilżające do skóry, balsamy
do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów
kosmetycznych, toniki kosmetyczne do ciała, toniki kosmetyczne do twarzy, maseczki oczyszczające, maseczki nawilżające, maseczki do ciała, maseczki do skóry [kosmetyki], olejki
do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów
perfumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, woda toaletowa, preparaty kosmetyczne do kąpieli, żele pod prysznic,
mydła, szampony, środki do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji urody, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], peelingi do twarzy [kosmetyki], peelingi złuszczające do twarzy, nielecznicze
peelingi do twarzy, kosmetyczne środki nawilżające, preparaty odżywiające skórę, płyny do mycia, chusteczki nasączone
preparatem do oczyszczania skóry, preparaty kosmetyczne
do oczyszczania skóry, środki złuszczające skórę, preparaty
kosmetyczne do złuszczania naskórka, pianki oczyszczające,
pianki do oczyszczania ciała, pianki kosmetyczne zawierające
środki chroniące przed słońcem, olejki kosmetyczne do naskórka, olejki naturalne do celów kosmetycznych, 5 preparaty
i artykuły higieniczne, higieniczne środki nawilżające, preparaty higieniczne do celów medycznych, żele nawilżające
do użytku osobistego, kremy lecznicze, dodatki witaminowe
(210)
(731)

(531) 02.01.23, 02.01.08, 09.07.25, 21.03.07, 26.04.14
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

502781
(220) 2019 07 26
KAŹMIERCZAK RAFAŁ OSK SZTABA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
SZTABA

18.01.09, 18.01.23, 21.01.25, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.10,
27.05.17
(510), (511) 35 zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo
w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
41 nauka jazdy, kursy na prawa jazdy wszystkich kategorii,
organizowanie imprez o charakterze motoryzacyjnym, kurs
kwalifikacyjny dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy,
warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki
jazdy, organizowanie i prowadzenie szkoleń na prawo jazdy
na wszelkie pojazdy, organizowanie i prowadzenie kursów
i szkoleń w zakresie doskonalenia techniki jazdy samochodowej i motocyklowej, organizacja imprez związanych z jazdą
samochodową i motocyklową, organizowanie i prowadzenie zawodów samochodowych i motocyklowych, organizowanie i prowadzenie treningów oraz pokazów jazdy samochodowej i motocyklowej, organizowanie i prowadzenie
szkoleń na instruktora jazdy, szkolenia dla kierowców zawodowych, szkolenia okresowe, usługi szkół jazdy, szkolenia
w zakresie bezpieczeństwa jazdy samochodem.
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i mineralne, przeciwutleniacze, suplementy diety o działaniu
kosmetycznym, płyny do przemywania oczu, olejki lecznicze,
preparaty do kąpieli, lecznicze, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, chusteczki wilgotne nasączone płynem farmaceutycznym.
502889
(220) 2019 07 29
ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) ATLAS SMS
(510), (511) 19 zaprawy gipsowe do wykonywania podkładów podłogowych i posadzek, podkładowe masy samopoziomujące, wylewki podłogowe, podkłady jastrychowe,
zaprawy na bazie cementów do wykonywania podkładów
podłogowych i posadzek, gotowe zaprawy budowlane
stosowane do wykonywania podkładów i posadzek, szybkosprawne podkłady podłogowe, samopoziomujące masy
podkładowe do zastosowania w budownictwie, podłogowe,
podkładowe masy szpachlowe, samopoziomujące podkładowe masy szpachlowe.
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502914
(220) 2019 07 30
ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAKIE PROSTE SZYBKO & SMACZNIE
(210)
(731)

(210)
(731)

502895
(220) 2019 07 29
DOMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUZ
(210)
(731)

26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.03,
29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży artykułów spożywczych
i napojów, w tym alkoholowych, usługi sprzedaży przez Internet artykułów spożywczych i napojów, w tym alkoholowych,
usługi w zakresie relokacji pracowników, usługi w zakresie
pracowników tymczasowych, usługi agencji pośrednictwa
pracy i rekrutacji pracowników, znajdowanie posady dla
pracowników tymczasowych, 36 zarządzanie powiernicze
nieruchomościami, usługi finansowe dotyczące nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości),
zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, inwestycje majątkowe [nieruchomości], pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości],
doradztwo w zakresie nieruchomości, inwestowanie kapitału w nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, planowanie finansów w zakresie
nieruchomości, 39 transport lądowy, transport autokarowy
pasażerów, transport bagażu pasażerów, pasażerski transport samochodowy, autobusowe usługi transportowe, usługi
transportu osób niepełnosprawnych, organizacja transportu
osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, planowanie i rezerwowanie podróży i transportu za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży i transportu
za pomocą środków elektronicznych, agenci zajmujący się organizowaniem podróży, rezerwowanie podróży i wycieczek
wakacyjnych, rezerwacja podróży za pośrednictwem biur
turystycznych, organizowanie podróży z i do hotelu, usługi
w zakresie rezerwacji podróży i środków transportu, organizowanie i rezerwowanie podróży w ramach wakacji zorganizowanych, usługi biur podróży, mianowicie organizowanie
transportu dla podróżnych.

(531)

26.05.01, 26.05.16, 26.05.18, 25.01.19, 27.05.01, 27.05.05,
11.01.03, 11.01.04
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, produkty mleczne, 30 tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe,
31 ziarna i produkty rolne, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, świeże owoce i warzywa, nasiona, 32 napoje
owocowe i soki owocowe, inne preparaty do produkcji napojów.
(210)
(731)
(540)
(540)

502959
(220) 2019 07 31
JAWORSKI MAREK, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
HR SIGMA Skutecznie łączymy ludzi

(531)

(531) 02.07.15, 24.15.01, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 zarządzanie zasobami ludzkimi, rekrutacja
personelu, rekrutacja personelu wykonawczego, rekrutacja
personelu informatycznego, casting [rekrutacja] wykonawców, rekrutacja personelu tymczasowego, rekrutacja personelu technicznego, rekrutacja personelu na czas nieokreślony, rekrutacja personelu wyższego szczebla, rekrutacja
personelu pomocniczego, 41 doradztwo w zakresie szkoleń
biznesowych, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo
w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne],
informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa
zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe).
502994
(220) 2019 07 31
SCAMARK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIODĄCA MARKA Polska Kurka

(210)
(731)

(531) 24.17.24, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.13, 01.01.01
(510), (511) 29 jaja, jaja kurze, jaja w proszku, jaja w stanie
płynnym, jaja marynowane, jaja suszone, jaja przetworzone,
nabiał i substytuty nabiału.
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503032
(220) 2019 08 01
BILLON DIGITAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DLT TRUSTED DOCUMENTS
(510), (511) 9 oprogramowanie do zarządzania dokumentami, oprogramowanie do automatyzacji dokumentów, oprogramowanie do zarządzania dokumentami, publikowanie
dokumentów, oprogramowanie komputerowe do konwersji
obrazów dokumentów na formaty elektroniczne, oprogramowanie użytkowe komputerów osobistych do systemów kontroli dokumentów, oprogramowanie użytkowe komputerów
osobistych do zarządzania systemami kontroli dokumentów,
oprogramowanie do zarządzania danymi, 38 dostarczanie
dokumentów online za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, elektroniczna transmisja danych i dokumentów
za pomocą terminali komputerowych, usługi zdalnego dostępu do danych, 42 certyfikacja danych za pośrednictwem
łańcucha blokowego [blockchain], potwierdzanie autentyczności dokumentów za pośrednictwem łańcucha blokowego
[blockchain], przechowywanie danych za pośrednictwem
łańcucha blokowego [blockchain], digitalizacja dokumentów,
digitalizacja dokumentów [skanowanie], przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej, usługi projektowe związane z publikacją dokumentów, elektroniczne przechowywanie dokumentów i zarchiwizowanych wiadomości e-mail,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
usługi w zakresie zabezpieczania danych, przechowywanie
danych elektronicznych, przechowywanie danych online,
usługi w zakresie tworzenia kopii zapasowych danych, usługi
w zakresie szyfrowania i dekodowania danych, projektowanie
programów do przetwarzania danych, projektowanie systemów do przetwarzania danych, tymczasowe elektroniczne
przechowywanie informacji i danych, usługi przechowywania
elektronicznego w zakresie archiwizacji danych elektronicznych, projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów
do wprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie
systemów do wyświetlania danych, projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych, usługi inżynierii
oprogramowania w zakresie programów do przetwarzania
danych, usługi certyfikacji danych przekazywanych za pomocą telekomunikacji, opracowywanie systemów przechowywania danych, usługi uwierzytelniania (kontrola) danych
przekazywanych za pomocą telekomunikacji, projektowanie
oprogramowania do magazynowania i przywoływania danych multimedialnych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania,
wyświetlania i przechowywania danych.
(210)
(731)

(210) 503047
(220) 2019 08 01
(731) ANTÚNEZ ALDUNATE FERNANDO JOSÉ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) IPSA CONTERET
(510), (511) 16 publikacje drukowane, materiały drukowane, broszury, albumy ilustrowane, czasopisma [periodyki],
miesięczniki, kalendarze, okólniki religijne, książki z pieśniami
religijnymi, fotografie, afisze, plakaty, gazety, albumy, książki,
rysunki, koperty, drukowane zaproszenia, programy imprez,
przewodniki, drukowany materiał promocyjny, nadruki, nalepki, 35 reklama, promocja, usługi reklamowe w celu zwiększania
świadomości społecznej i religijnej, promowanie działalności
na rzecz rozwoju i propagowania kultury i cywilizacji chrześcijańskiej, usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie
działań w zakresie inicjatyw chrześcijańskich, promocja online
sieci komputerowych i stron internetowych, usługi w zakresie
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publikowania tekstów reklamowych, kampanie marketingowe w zakresie ochrony wartości chrześcijańskich, promowanie wydarzeń specjalnych, promowanie towarów i usług osób
trzecich w Internecie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych dotyczących działalności i kultury chrześcijańskiej za pośrednictwem współczesnych środków przekazu, dystrybucja
prospektów, ulotek, materiałów drukowanych, dystrybucja
materiałów promocyjnych, zarządzanie bazami danych, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych
bazach danych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, informacja dotycząca ww. usług,
w tym prezentowana on-line, 36 zbiórki funduszy na cele
dobroczynne, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe,
zbiórki funduszy na cele charytatywne, usługi organizowania
zbiórki funduszy, organizowanie wydarzeń mających na celu
zbieranie funduszy na cele charytatywne, sponsorowanie
finansowe podmiotów prawa, w tym osób fizycznych, osób
prawnych, instytucji i organizacji, organizowanie pomocy finansowej na rzecz osób trzecich, informacja dotycząca ww.
usług, w tym prezentowana on-line, 39 organizowanie podróży, organizowanie wycieczek, organizowanie pielgrzymek, organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, usługi organizacji podróży o charakterze religijnym, usługi w zakresie organizacji zwiedzania miejsc kultu religijnego, usługi organizowania wyjazdów turystycznych o charakterze religijnym,
informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line, 41 organizowanie zjazdów, seminariów, sympozjów, konferencji, wykładów, wystaw, spotkań dyskusyjnych, organizowanie zgromadzeń, marszów, manifestacji i pochodów, usługi
organizowania koncertów oraz imprez kulturalnych, edukacja,
edukacja religijna, szkolenia dotyczące zagadnień religijnych,
usługi edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, publikowanie, publikowanie tekstów, publikacja broszur, publikacja
czasopism, publikowanie dokumentów, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie
elektroniczne, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, multimedialne
wydania publikacji elektronicznych, publikowanie materiałów
multimedialnych online, usługi w zakresie publikacji biuletynów, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi
wydawnicze, w tym elektroniczne usługi wydawnicze, wydawanie biuletynów, katalogów, prospektów, usługi wydawania
publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty
reklamowe, informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line, 43 organizowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy dla pielgrzymek, rezerwacja zakwaterowania dla
wyjazdów turystycznych o charakterze religijnym, informacja
dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line, 45 usługi religijne, udostępnianie informacji o religii, organizowanie
zgromadzeń religijnych, organizowanie ceremonii religijnych,
doradztwo duchowe, usługi duchowe, doradztwo dotyczące kierunku duchowego rozwoju, informacja dotycząca ww.
usług, w tym prezentowana on-line.
(210)
(731)
(540)
(540)

503051
(220) 2019 08 01
PIEKARSKA MONIKA, Grodzisk Mazowiecki
(znak słowno-graficzny)
LabMP data visualization

(531) 26.02.01, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 36 pozyskiwanie funduszy na wynalazki, alokacja
aktywów, fundusze inwestycyjne wzajemne, handel udziałami, informacje finansowe dla inwestorów, informacje inwe-
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stycyjne, inwestycje kapitałowe, inwestycje przemysłowe,
nabywanie w celu prowadzenia inwestycji finansowych, pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych technologii, finansowanie projektów rozwojowych, 42 analiza opracowywania
produktu, analiza projektu produktu, analizy komputerowe,
analizy systemów komputerowych, usługi artystów grafików,
badania dotyczące technologii, badania i opracowywanie
projektów technicznych, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, badania projektowe związane z oprogramowaniem, badania przy
użyciu analiz porównawczych w zakresie wydajności systemów komputerowych, badania w dziedzinie technologii informacyjnej, badania w dziedzinie technologii przetwarzania
danych, badania w zakresie nowych produktów, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, badania żywności, badanie jakości produktów, badanie w dziedzinie zmiany klimatu, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii
informacyjnych, doradztwo specjalistyczne dotyczące oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne w zakresie przetwarzania danych, doradztwo techniczne związane
z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, dostarczanie raportów z zakresu informatyki, dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania komputerowego, dostarczanie specjalistycznych
raportów w zakresie informatyki, eksploracja danych, ocena
wydajności przetwarzania danych w oparciu o test wzorcowy,
opracowywanie produktów, oprogramowanie jako usługa
[SaaS], prace badawczo-rozwojowe nad produktami, programowanie komputerowe do przetwarzania danych, projektowanie graficzne, przygotowywanie raportów dotyczących
badań technologicznych, rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego, sporządzanie raportów
technicznych, świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, usługi doradcze
dotyczące użytkowania oprogramowania komputerowego,
dostarczanie raportów z zakresu informatyki, zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, zarządzanie
usługami w zakresie technologii informacyjnych [ITSM], usługi
projektowe związane z opracowywaniem skomputeryzowanych systemów do przetwarzania informacji, usługi komputerowe do analizy danych, usługi programowania komputerów
w celu analizowania i raportowania handlowego, 45 zarządzanie prawami autorskimi, zarządzanie i wykorzystywanie praw
własności przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób i podmiotów trzecich, licencjonowanie własności przemysłowej, licencjonowanie własności
intelektualnej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie
patentów, licencjonowanie rejestrowanych wzorów, licencjonowanie praw własności przemysłowej, licencjonowanie
zastosowań patentowych, licencjonowanie znaków towarowych, licencjonowanie praw autorskich, licencjonowanie
w zakresie badań i rozwoju, eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez ich licencjonowanie.
503055
(220) 2019 08 02
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) BROWAR ORLI
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane,
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe,
wody stołowe, woda sodowa, piwo, napoje piwne, substraty
(210)
(731)
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do wyrobu piwa, ekstrakty słodowe, produkty piwowarskie,
35 usługi sprzedaży i promocji piwa oraz napojów, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych stosowana jako
rozpowszechnianie: próbek, druków, prospektów, broszur,
gadżetów reklamowych, marketing, materiały reklamowe
na samochodach, opinie, sondaże, organizowanie wystaw
lub targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy
towarów, promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich,
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotek, prospektów, druków, rozlepianie plakatów reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego,
wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajem miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie osób
trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla
innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży gadżetów reklamowych i akcesoriów związanych z piwowarstwem, a mianowicie: torby z papieru, papier do pakowania reklamowy, chorągiewki reklamowe, bloczki do pisania, kalkomanie reklamowe, przybory do pisania reklamowe,
afisze, plakaty reklamowe, albumy, kartki pocztowe, druki,
kalendarze, podstawki do piwa, papier listowy, reprodukcje
reklamowe, broszury, opakowania do butelek z kartonu, fotografie reklamowe, wyroby z kartonu, katalogi reklamowe,
obwoluty do książek reklamowe, papierowe taśmy przylepne reklamowe, szaliki, nakrycia głowy, daszki na głowę przeciwsłoneczne, czepki kąpielowe, getry, kostiumy kąpielowe,
kombinezony, koszule, koszulki, nauszniki, skarpety, obuwie
sportowe, badanie rynku, opinie, sondaże, organizowanie
wystaw lub targów w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów, reklamy: prasowe, radiowe, telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 40 usługi browarnicze,
warzenie piwa, 41 usługi w zakresie organizowania imprez:
artystycznych, informacyjnych, kulturalnych, muzycznych,
naukowych, plenerowych, rozrywkowych, rekreacyjnych,
sportowych, edukacyjnych, konkursów i festiwali, festynów,
pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod dźwiękowych,
słownych, technik audiowizualnych, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, organizowanie i obsługa: kongresów, konferencji, sympozjów, zjazdów.
503056
(220) 2019 08 02
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) ORLI
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane,
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe,
wody stołowe, woda sodowa, piwo, napoje piwne, substraty do wyrobu piwa, ekstrakty słodowe, produkty piwowarskie, 35 usługi sprzedaży i promocji piwa oraz napojów,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, badanie
rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych stosowana jako rozpowszechnianie: próbek, druków, prospektów,
broszur, gadżetów reklamowych, marketing, materiały reklamowe na samochodach, opinie, sondaże, organizowanie
wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych,
pokazy towarów, promocja sprzedaży stosowana dla osób
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotek, prospektów, druków, rozlepianie
plakatów reklamowych, uaktualnianie materiału reklamo(210)
(731)
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wego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajem
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie
osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów
dla innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie prowadzenia
sprzedaży gadżetów reklamowych i akcesoriów związanych
z piwowarstwem, a mianowicie: torby z papieru, papier
do pakowania reklamowy, chorągiewki reklamowe, bloczki do pisania, kalkomanie reklamowe, przybory do pisania
reklamowe, afisze, plakaty reklamowe, albumy, kartki pocztowe, druki, kalendarze, podstawki do piwa, papier listowy,
reprodukcje reklamowe, broszury, opakowania do butelek
z kartonu, fotografie reklamowe, wyroby z kartonu, katalogi reklamowe, obwoluty do książek reklamowe, papierowe
taśmy przylepne reklamowe, szaliki, nakrycia głowy, daszki
na głowę przeciwsłoneczne, czepki kąpielowe, getry, kostiumy kąpielowe, kombinezony, koszule, koszulki, nauszniki,
skarpety, obuwie sportowe, badanie rynku, opinie, sondaże,
organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych
i reklamowych, pokazy towarów, reklamy: prasowe, radiowe, telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
40 usługi browarnicze, warzenie piwa, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez: artystycznych, informacyjnych, kulturalnych, muzycznych, naukowych, plenerowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych, konkursów i festiwali, festynów, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod dźwiękowych, słownych, technik audiowizualnych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie i obsługa: kongresów, konferencji,
sympozjów, zjazdów.
503057
(220) 2019 08 02
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) BROWAR GRACER
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane,
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe,
wody stołowe, woda sodowa, piwo, napoje piwne, substraty do wyrobu piwa, ekstrakty słodowe, produkty piwowarskie, 35 usługi sprzedaży i promocji piwa oraz napojów,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, badanie
rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych stosowana jako rozpowszechnianie: próbek, druków, prospektów,
broszur, gadżetów reklamowych, marketing, materiały reklamowe na samochodach, opinie, sondaże, organizowanie
wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych,
pokazy towarów, promocja sprzedaży stosowana dla osób
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotek, prospektów, druków, rozlepianie
plakatów reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajem
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie
osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów
dla innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie prowadzenia
sprzedaży gadżetów reklamowych i akcesoriów związanych
z piwowarstwem, a mianowicie: torby z papieru, papier
do pakowania reklamowy, chorągiewki reklamowe, bloczki do pisania, kalkomanie reklamowe, przybory do pisania
reklamowe, afisze, plakaty reklamowe, albumy, kartki pocztowe, druki, kalendarze, podstawki do piwa, papier listowy,
reprodukcje reklamowe, broszury, opakowania do butelek
(210)
(731)
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z kartonu, fotografie reklamowe, wyroby z kartonu, katalogi reklamowe, obwoluty do książek reklamowe, papierowe
taśmy przylepne reklamowe, szaliki, nakrycia głowy, daszki
na głowę przeciwsłoneczne, czepki kąpielowe, getry, kostiumy kąpielowe, kombinezony, koszule, koszulki, nauszniki,
skarpety, obuwie sportowe, badanie rynku, opinie, sondaże,
organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych
i reklamowych, pokazy towarów, reklamy: prasowe, radiowe, telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
40 usługi browarnicze, warzenie piwa, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez: artystycznych, informacyjnych, kulturalnych, muzycznych, naukowych, plenerowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych, konkursów i festiwali, festynów, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod dźwiękowych, słownych, technik audiowizualnych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie i obsługa: kongresów, konferencji,
sympozjów, zjazdów.
503058
(220) 2019 08 02
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) GRACER
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane,
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe,
wody stołowe, woda sodowa, piwo, napoje piwne, substraty do wyrobu piwa, ekstrakty słodowe, produkty piwowarskie, 35 usługi sprzedaży i promocji piwa oraz napojów,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, badanie
rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych stosowana jako rozpowszechnianie: próbek, druków, prospektów,
broszur, gadżetów reklamowych, marketing, materiały reklamowe na samochodach, opinie, sondaże, organizowanie
wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych,
pokazy towarów, promocja sprzedaży stosowana dla osób
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotek, prospektów, druków, rozlepianie
plakatów reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajem
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie
osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów
dla innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie prowadzenia
sprzedaży gadżetów reklamowych i akcesoriów związanych
z piwowarstwem, a mianowicie: torby z papieru, papier
do pakowania reklamowy, chorągiewki reklamowe, bloczki do pisania, kalkomanie reklamowe, przybory do pisania
reklamowe, afisze, plakaty reklamowe, albumy, kartki pocztowe, druki, kalendarze, podstawki do piwa, papier listowy,
reprodukcje reklamowe, broszury, opakowania do butelek
z kartonu, fotografie reklamowe, wyroby z kartonu, katalogi reklamowe, obwoluty do książek reklamowe, papierowe
taśmy przylepne reklamowe, szaliki, nakrycia głowy, daszki
na głowę przeciwsłoneczne, czepki kąpielowe, getry, kostiumy kąpielowe, kombinezony, koszule, koszulki, nauszniki,
skarpety, obuwie sportowe, badanie rynku, opinie, sondaże,
organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych
i reklamowych, pokazy towarów, reklamy: prasowe, radiowe, telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
40 usługi browarnicze, warzenie piwa, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez: artystycznych, informacyjnych, kul(210)
(731)
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turalnych, muzycznych, naukowych, plenerowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych, konkursów i festiwali, festynów, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod dźwiękowych, słownych, technik audiowizualnych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie i obsługa: kongresów, konferencji,
sympozjów, zjazdów.
503075
(220) 2019 08 02
LUMIFIL INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIE PŁAĆ ZA TO CO JEST ZA DARMO!

(210)
(731)

(531) 07.15.26, 01.03.11, 26.01.11, 26.01.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, konstrukcje stalowe
[budownictwo], maszty [słupy] metalowe, maszty ze stali,
metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, 9 baterie do oświetlania, baterie elektryczne do pojazdów, baterie słoneczne, instalacje elektryczne,
kable elektryczne, komórki fotowoltaiczne, panele słoneczne
do wytwarzania energii elektrycznej, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy pomiarowe, 19 pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, 39 dostawa energii elektrycznej, 40 wytwarzanie energii, 45 zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej
i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób
i podmiotów trzecich, licencjonowanie własności przemysłowej, zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie
własności intelektualnej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie patentów, licencjonowanie zarejestrowanych
wzorów, licencjonowanie praw własności przemysłowej,
licencjonowanie zastosowań patentowych, licencjonowanie znaków towarowych, licencjonowanie praw autorskich,
licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju, eksploatacja
praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez
ich licencjonowanie.
503077
(220) 2019 08 02
AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niegardów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Natura Smaku EKO
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grzyby konserwowe i suszone, orzechy przetworzone, nasiona roślin strączkowych suche, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 31 świeże jabłka, jabłka nieprzetworzone, świeże jabłka cukrowe, nieprzetworzone morele, świeże
morele, świeże owoce, owoce cytrusowe, nieprzetworzone
owoce, migdały [owoce], jagody, świeże owoce, owoce cytrusowe świeże, mandarynki [owoce, świeże], świeże owoce
tropikalne, świeże owoce organiczne, świeże owoce głogu,
świeże owoce męczennicy, owoce pigwicy świeże, świeże
owoce karamboli, nieprzetworzone owoce liczi, owoce boysenberry świeże, owoce morwy świeże, owoce noni świeże,
świeże owoce woskownicy, owoce kiwi, świeże, owoce morza (żywe), świeże owoce nieśplika japońskiego, świeże owoce i warzywa, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, produkty rolne nieprzetworzone, produkty ogrodnicze i leśne,
nasiona, 32 soki owocowe [napoje], skoncentrowane soki
owocowe, gazowane soki owocowe, napoje owocowe i soki
owocowe, napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, mieszane soki
owocowe, soki jabłkowe, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji owoców, warzyw, soków, napojów, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie owoców, warzyw, soków, napojów.
503079
(220) 2019 08 02
RAIL-MIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) rmRailProtector
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji w ruchu kolejowym, urządzenia do lokalizacji, kontroli i sterowania pociągami balisy, systemy do przetwarzania informacji
w ruchu kolejowym, systemy do lokalizacji, kontroli i sterowania pociągami, oprogramowanie komputerowe do urządzeń i systemów przetwarzania informacji w ruchu kolejowym, oprogramowanie komputerowe do urządzeń i systemów do lokalizacji, kontroli i sterowania pociągami.
(210)
(731)

503080
(220) 2019 08 02
RAIL-MIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RM rail-mil.eu
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 01.03.01, 06.19.11, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14, 26.05.06
(510), (511) 29 owoce i warzywa suszone, mrożone, konserwowane, marynowane, gotowane, przetworzone, owocowe
i warzywne dżemy, marmolady, galaretki, kompoty, pasty,

(531)

22.03.01, 22.03.05, 26.01.01, 26.11.03, 26.11.25, 26.13.01,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, fotograficzne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, nawigacyjne, telekomunikacyjne, komputerowe, 37 usługi budowlane, w tym roboty związane z budową
rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych, linii telekomunikacyjnych i elektromagnetycznych, specjalistyczne
roboty budowlane, naprawy i konserwacja, w tym naprawy
i konserwacja maszyn, urządzeń elektronicznych i optycznych, urządzeń elektrycznych, komputerów i urządzeń peryferyjnych, sprzętu telekomunikacyjnego, usługi instalacyjne,
w tym instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, instalacje elektryczne, instalacje wodno-kanalizacyjne, cieplne, gazowe i klimatyzacyjne, pozostałe instalacje
budowlane, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne,
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w dziedzinie biotechnologii, w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, doradztwo techniczne i komputerowe
oraz w zakresie informatyki.
503082
(220) 2019 08 02
RAIL-MIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) rmCBTC
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji w ruchu kolejowym, urządzenia do lokalizacji, kontroli i sterowania pociągami balisy, systemy do przetwarzania informacji w ruchu kolejowym, systemy do lokalizacji, kontroli
i sterowania pociągami, oprogramowanie komputerowe
do urządzeń i systemów przetwarzania informacji w ruchu
kolejowym, oprogramowanie komputerowe do urządzeń
i systemów do lokalizacji, kontroli i sterowania pociągami.
(210)
(731)

503084
(220) 2019 08 02
AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niegardów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIŁA Natury
(210)
(731)

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 owoce i warzywa suszone, mrożone, konserwowane, marynowane, gotowane, przetworzone, owocowe i warzywne dżemy, marmolady, galaretki, kompoty,
pasty, grzyby konserwowe i suszone, orzechy przetworzone, nasiona roślin strączkowych suche, mleko i produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 31 świeże jabłka, jabłka
nieprzetworzone, świeże jabłka cukrowe, nieprzetworzone
morele, świeże morele, świeże owoce, owoce świeże, owoce cytrusowe, nieprzetworzone owoce, migdały [owoce],
jagody, świeże owoce, owoce cytrusowe świeże, mandarynki [owoce, świeże], świeże owoce cytrusowe, świeże
owoce tropikalne, świeże owoce organiczne, świeże owoce
głogu, świeże owoce męczennicy, owoce pigwicy świeże,
świeże owoce karamboli, nieprzetworzone owoce liczi,
owoce boysenberry świeże, owoce morwy świeże, owoce
noni świeże, świeże owoce woskownicy, owoce kiwi, świeże,
owoce morza (żywe), świeże owoce nieśplika japońskiego,
świeże owoce i warzywa, świeże owoce, orzechy, warzywa
i zioła, produkty rolne nieprzetworzone, produkty ogrodnicze i leśne, nasiona, świeże owoce i warzywa, 32 soki owocowe [napoje], skoncentrowane soki owocowe, gazowane
soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje
zawierające głównie soki owocowe, napoje bezalkoholowe
zawierające soki owocowe, mieszane soki owocowe, soki
jabłkowe, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji owoców,
warzyw, soków, napojów, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie owoców, warzyw, soków, napojów.
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503085
(220) 2019 08 02
LUMIFIL INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUMIFIL TECHNOLOGIE JUTRA INNOVATIONS
(210)
(731)

(531) 07.03.04, 07.03.25, 25.07.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, konstrukcje stalowe
[budownictwo], maszty [słupy] metalowe, maszty ze stali,
metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami
fotoelektrycznymi, 9 baterie do oświetlania, baterie elektryczne do pojazdów, baterie słoneczne, instalacje elektryczne, kable elektryczne, komórki fotowoltaiczne, panele
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy pomiarowe,
19 pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, 39 dostawa energii elektrycznej, 40 wytwarzanie
energii, 45 zarządzanie i wykorzystywanie praw własności
przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób i podmiotów trzecich, licencjonowanie
własności przemysłowej, zarządzanie prawami autorskimi,
licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie
technologii, licencjonowanie patentów, licencjonowanie
zarejestrowanych wzorów, licencjonowanie praw własności
przemysłowej, licencjonowanie zastosowań patentowych,
licencjonowanie znaków towarowych, licencjonowanie
praw autorskich, licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju, eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa
autorskiego poprzez ich licencjonowanie.
503089
(220) 2019 08 02
LVMG GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polandia Fruit LVMG

(210)
(731)

(531) 05.07.13, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi eksportowe świeżych owoców.
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503090
(220) 2019 08 02
LVMG GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polka Apple LVMG
(210)
(731)

(531) 05.07.13, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi eksportowe świeżych owoców.
503108
(220) 2019 08 03
CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO
SPÓŁKA AKCYJNA, Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA
GÓRNICZEGO S.A. BYTOM
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(531)

03.07.04, 24.03.01, 24.03.08, 24.03.18, 25.01.15, 26.04.15,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mięso, mięso konserwowane, mięso z indyka, wyroby wędliniarskie, wędzone mięso z indyka, szynki,
wędliny w postaci mielonki, wyroby garmażeryjne, mrożonki zawarte w tej klasie, półprodukty panierowane, półprodukty z nadzieniem, mięso z indyka w galarecie, wędliny, dania mięsne gotowe do spożycia, 43 usługi gastronomiczne,
catering.
(210)
(731)
(540)
(540)

503136
(220) 2019 08 05
KARCZMARCZYK DOROTA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
FOREVER SALON SUKIEN

(210)
(731)

(531) 05.13.25, 25.01.25, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież damska, męska i dziecięca, 35 sprzedaż odzieży i dodatków odzieżowych.
503153
(220) 2019 08 05
RETINEA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4Petseye
(210)
(731)

(531)

14.07.03, 03.07.17, 24.05.03, 27.05.01, 29.01.15, 24.01.09,
24.01.12, 24.13.04
(510), (511) 9 sprzęt kontrolno-pomiarowy, aparaty ratunkowe, indykatory, elementy do aparatów ratunkowych, odzież
ochronna, sprzęt ratowniczy, elementy wyposażenia osobistego drużyn ratowniczych, 39 usługi ratownicze zwłaszcza
w zakresie górnictwa, transport sanitarny, 41 prowadzenie
szkoleń i treningów w zakresie ratownictwa górniczego,
organizowanie kongresów, sympozjów w zakresie ratownictwa górniczego, 42 analizy i badania techniczne sprzętu ratowniczego i urządzeń górniczych, prace badawczo rozwojowe i ekspertyzy inżynieryjne w zakresie ratownictwa oraz
górnictwa, 44 medyczne badania profilaktyczne i kwalifikacyjne ratowników.
503119
(220) 2019 08 05
INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INDYKPOL Premium GWARANCJA 100% jakości
Zawijana z indyka

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej
lub dezodoryzacji, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty toaletowe, woda utleniona do celów kosmetycznych, kosmetyki w formie żeli, żele oczyszczające, żele
do kąpieli, żele nawilżające, żele do włosów, żele pod oczy,
żele opóźniające starzenie, żele pod prysznic, żele do opalania, żele do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk, żele
do ciała, nielecznicze żele do kąpieli, mydła w postaci żelu,
nielecznicze maści, maści do celów kosmetycznych, środki
perfumeryjne, olejki eteryczne, środki do czyszczenia zębów,
barwniki do celów kosmetycznych, detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów
medycznych, środki przeciwpotowe, detergenty, środki antypoślizgowe, aromaty, antyperspiranty, barwniki kosmetyczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty, mydła
dezodoryzujące, ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, farby do celów kosmetycznych,
preparaty do golenia, mydło do golenia, kadzidełka, kadzidła,
ozdoby do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, woda kolońska, środki do konserwacji skóry,
maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki
do odchudzania, wazelina, zestawy kosmetyczne, kosmetyki upiększające, kremy, kremy wybielające do skóry, kremy
do rąk, kremy pod oczy, kremy do twarzy, kremy do ciała,
kremy nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty
z kwiatów, kwiaty jako baza do perfum, lakiery, środki lotne
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stosowane jako detergenty, fotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, pudry do różnych
zastosowań, mieszaniny zapachowe, mleczka kosmetyczne,
preparaty do mycia, mydełka, mydła przeciwpotowe, mydła
przeciwpotowe do stóp, odświeżacze do ust w aerozolu,
olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do opalania, preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji dłoni, preparaty do pielęgnacji paznokci, płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomady do celów
kosmetycznych, pomadki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, ściereczki nasączone detergentami,
środki do czyszczenia zębów, talk, produkty toaletowe, toniki
kosmetyczne, odświeżacze do ust, preparaty do pielęgnacji
jamy ustnej, waciki, wata do celów kosmetycznych, woda zapachowa, woda toaletowa, sole wybielające, żele do wybielania zębów, zmywacze do paznokci, produkty kosmetyczne
dla zwierząt domowych, 5 leki dla ludzi, leki pomocnicze
do celów medycznych, żywność dietetyczna przystosowana
do celów medycznych, napoje dietetyczne przystosowane
do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, maści
do celów farmaceutycznych, żele do celów farmaceutycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, odżywcze suplementy diety, płyny do celów farmaceutycznych, preparaty
farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych,
produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne
do celów medycznych, plastry, materiały do plombowania
zębów, materiały dentystyczne, środki odkażające, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne
do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno - farmaceutyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
dodatki odżywcze do celów leczniczych: czopki, kapsułki
do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki z opłatków farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, lekarstwa do picia, napoje lecznicze, pastylki
do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów
farmaceutycznych, środki do odkażania i opatrywania ran,
środki bakteriobójcze i grzybobójcze, środki antyseptyczne,
preparaty antyseptyczne po goleniu, mydła dezynfekujące,
mydła lecznicze.
503171
(220) 2019 08 06
BONAFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) logiczna suplementacja.pl

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 21.01.14
(510), (511) 35 usługi sklepów detalicznych online związane
z produktami kosmetycznymi, pielęgnacyjnymi, suplementami diety, środkami spożywczymi, żywnością, zawieranie
transakcji handlowych na rzecz innych przez sklepy online,
promocja sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
suplementów diety, żywności, kosmetyków, ziół, środków
spożywczych, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, marketing internetowy, 44 usługi doradztwa dietetycznego, porady medyczne, porady w zakresie farmakologii, po-
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radnictwo w zakresie odżywiania, poradnictwo medyczne,
poradnictwo dietetyczne, poradnictwo w zakresie zdrowia
publicznego, poradnictwo związane ze stresem.
(210)
(731)
(540)
(540)

503186
(220) 2019 08 06
WYREMBSKI KRZYSZTOF P.H.U. FARMER, Błaszki
(znak słowno-graficzny)
M3 MEBLE

(531) 26.04.01, 26.05.01, 26.07.19, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 20 meble, 35 handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług.
(210)
(731)
(540)
(540)

503196
(220) 2019 08 26
JEZIORSKI PAWEŁ TIFARM, Tarnowskie Góry
(znak słowno-graficzny)
PremiumLab+

(531) 24.17.05, 27.05.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, środki i tabletki zmniejszające
i zwiększające apetyt do celów medycznych, białko do celów medycznych i jako suplementy diety, błonnik pokarmowy, dietetyczna żywność i napoje, suplementy i preparaty
ziołowe, mineralne suplementy diety, preparaty medyczne
na odchudzanie, odżywcze suplementy diety, preparaty
witaminowe, probiotyki, suplementy żywnościowe, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety
w postaci proszków, granulatów, kapsułek, tabletek, olejów,
płynów, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające
białko, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy
diety z białkiem sojowym, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety
składające się z aminokwasów, suplementy diety składające
się z witamin, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, suplementy diety składające się głównie z wapnia,
suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, mieszane preparaty witaminowe, dodatki dietetyczne, dodatki witaminowe i mineralne, 35 reklama, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów, reklama za pośrednictwem Internetu, usługi prowadzenia hurtowej i detalicznej
sprzedaży odzieży, usługi prowadzenia hurtowej i detalicznej sprzedaży oraz reklama suplementów diety, usługi prowadzenia hurtowej i detalicznej sprzedaży farmaceutyków,
preparatów witaminowych i medycznych, dietetycznej żywności i napojów, usługi prowadzenia hurtowej i detalicznej
sprzedaży prozdrowotnej i ekologicznej żywności, 44 ośrodki zdrowia, porady w zakresie farmakologii, usługi doradcze
i udzielanie informacji w zakresie zdrowia, usługi medycyny
alternatywnej, usługi medyczne, usługi terapeutyczne, usługi klinik medycznych.
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503203
(220) 2019 08 06
FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ
I RELIGIJNEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tradycja Rodzina Własność
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 03.01.02, 29.01.12, 24.07.01, 24.13.09
(510), (511) 16 publikacje drukowane, materiały drukowane,
broszury, albumy ilustrowane, czasopisma [periodyki], miesięczniki, kalendarze, okólniki religijne, książki z pieśniami
religijnymi, fotografie, afisze, plakaty, gazety, albumy, książki,
rysunki, koperty, drukowane zaproszenia, programy imprez,
przewodniki, drukowany materiał promocyjny, nadruki, nalepki, 35 reklama, promocja, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej i religijnej, promowanie działalności na rzecz rozwoju i propagowania kultury i cywilizacji
chrześcijańskiej, usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie działań w zakresie inicjatyw chrześcijańskich, promocja online sieci komputerowych i stron internetowych,
usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, kampanie marketingowe w zakresie ochrony wartości chrześcijańskich, promowanie wydarzeń specjalnych, promowanie
towarów i usług osób trzecich w Internecie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych dotyczących działalności i kultury chrześcijańskiej za pośrednictwem współczesnych środków przekazu, dystrybucja prospektów, ulotek, materiałów
drukowanych, dystrybucja materiałów promocyjnych, zarządzanie bazami danych, gromadzenie i systematyzowanie
informacji w komputerowych bazach danych, udostępnianie
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line,
36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy
i sponsorowanie finansowe, zbiórki funduszy na cele charytatywne, usługi organizowania zbiórki funduszy, organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy na cele
charytatywne, sponsorowanie finansowe podmiotów prawa, w tym osób fizycznych, osób prawnych, instytucji i organizacji, organizowanie pomocy finansowej na rzecz osób
trzecich, informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line, 39 organizowanie podróży, organizowanie
wycieczek, organizowanie pielgrzymek, organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, usługi organizacji
podróży o charakterze religijnym, usługi w zakresie organizacji zwiedzania miejsc kultu religijnego, usługi organizowania
wyjazdów turystycznych o charakterze religijnym, informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line, 41 organizowanie zjazdów, seminariów, sympozjów, konferencji,
wykładów, wystaw, spotkań dyskusyjnych, organizowanie
zgromadzeń, marszów, manifestacji i pochodów, usługi organizowania koncertów oraz imprez kulturalnych, edukacja,
edukacja religijna, szkolenia dotyczące zagadnień religijnych,
usługi edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, publikowanie, publikowanie tekstów, publikacja broszur, publikacja
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czasopism, publikowanie dokumentów, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie
elektroniczne, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, publikowanie materiałów multimedialnych online, usługi w zakresie publikacji
biuletynów, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
usługi wydawnicze, w tym elektroniczne usługi wydawnicze, wydawanie biuletynów, katalogów, prospektów, usługi
wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, informacja dotycząca ww. usług,
w tym prezentowana on-line, 43 organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy dla pielgrzymek, rezerwacja zakwaterowania dla wyjazdów turystycznych o charakterze religijnym, informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana
on-line, 45 usługi religijne, udostępnianie informacji o religii,
organizowanie zgromadzeń religijnych, organizowanie ceremonii religijnych, doradztwo duchowe, usługi duchowe,
doradztwo dotyczące kierunku duchowego rozwoju, informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line.
503204
(220) 2019 08 06
FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ
I RELIGIJNEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 26.04.02, 24.07.01, 24.13.09, 03.01.02
(510), (511) 16 publikacje drukowane, materiały drukowane, broszury, albumy ilustrowane, czasopisma [periodyki],
miesięczniki, kalendarze, okólniki religijne, książki z pieśniami religijnymi, fotografie, afisze, plakaty, gazety, albumy,
książki, rysunki, koperty, drukowane zaproszenia, programy imprez, przewodniki, drukowany materiał promocyjny,
nadruki, nalepki, 35 reklama, promocja, usługi reklamowe
w celu zwiększania świadomości społecznej i religijnej,
promowanie działalności na rzecz rozwoju i propagowania
kultury i cywilizacji chrześcijańskiej, usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie działań w zakresie inicjatyw
chrześcijańskich, promocja online sieci komputerowych
i stron internetowych, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, kampanie marketingowe w zakresie
ochrony wartości chrześcijańskich, promowanie wydarzeń
specjalnych, promowanie towarów i usług osób trzecich
w Internecie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
dotyczących działalności i kultury chrześcijańskiej za pośrednictwem współczesnych środków przekazu, dystrybucja prospektów, ulotek, materiałów drukowanych, dystrybucja materiałów promocyjnych, zarządzanie bazami danych,
gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, informacja dotycząca
ww. usług, w tym prezentowana on-line, 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy i sponsorowanie
finansowe, zbiórki funduszy na cele charytatywne, usługi
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organizowania zbiórki funduszy, organizowanie wydarzeń
mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, sponsorowanie finansowe podmiotów prawa, w tym
osób fizycznych, osób prawnych, instytucji i organizacji,
organizowanie pomocy finansowej na rzecz osób trzecich,
informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line, 39 organizowanie podróży, organizowanie wycieczek,
organizowanie pielgrzymek, organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, usługi organizacji podróży o charakterze religijnym, usługi w zakresie organizacji
zwiedzania miejsc kultu religijnego, usługi organizowania
wyjazdów turystycznych o charakterze religijnym, informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line,
41 organizowanie zjazdów, seminariów, sympozjów, konferencji, wykładów, wystaw, spotkań dyskusyjnych, organizowanie zgromadzeń, marszów, manifestacji i pochodów,
usługi organizowania koncertów oraz imprez kulturalnych,
edukacja, edukacja religijna, szkolenia dotyczące zagadnień religijnych, usługi edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, publikowanie, publikowanie tekstów, publikacja
broszur, publikacja czasopism, publikowanie dokumentów,
publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie elektroniczne, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych,
nie do pobrania, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, publikowanie materiałów multimedialnych online, usługi w zakresie publikacji biuletynów, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, usługi wydawnicze, w tym
elektroniczne usługi wydawnicze, wydawanie biuletynów,
katalogów, prospektów, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe,
informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line, 43 organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy
dla pielgrzymek, rezerwacja zakwaterowania dla wyjazdów
turystycznych o charakterze religijnym, informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line, 45 usługi
religijne, udostępnianie informacji o religii, organizowanie
zgromadzeń religijnych, organizowanie ceremonii religijnych, doradztwo duchowe, usługi duchowe, doradztwo
dotyczące kierunku duchowego rozwoju, informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line.
503210
(220) 2019 08 06
JMM KONCENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cianowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) winnica novi

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 05.07.10
(510), (511) 3 esencje i olejki eteryczne, olej lawendowy,
olejek lawendowy, 33 wina, wino, 41 organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie seminariów i konferencji,
organizowanie seminariów związanych z rozrywką, organizowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną,
43 organizacja przyjęć weselnych [miejsca], udostępnianie
obiektów i sprzętu na wystawy, udostępnianie obiektów
i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, udostępnianie
obiektów i sprzętu na targi i wystawy, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na spe-
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cjalne okazje, wynajmowanie sal konferencyjnych, wynajem
pomieszczeń na wystawy, zapewnianie tymczasowego zakwaterowania na czas pracy, imprezy firmowe [zapewnianie
jedzenia i napojów], organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów, 44 uprawa winogron do produkcji wina.
(210) 503212
(220) 2019 08 06
(731) Kerry Luxembourg S.a.r.l., Luksemburg, LU
(540) (znak słowny)
(540) NAKED GLORY FREE OF MEAT. FULL OF TASTE!
(510), (511) 29 substytuty mięsa, substytuty mięsa na bazie
warzyw, substytuty mięsa na bazie soi, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, soja, burgery, kiełbasy, mielonki, kawałki soi imitujące kurczaka, wieprzowinę,
wołowinę, jagnięcinę, bekon oraz kaczkę, przekąski na bazie substytutów mięsa, kiełbaski koktajlowe, jaja piknikowe,
przekąski warzywne, alternatywy dla mięsa delikatesowego,
w tym szynki, plasterków kurczaka, pepperoni i indyka, w postaci plasterków i kawałków białek podobnych do mięsa,
bezmięsne zamienniki steków, kotletów, filetów, pulpetów
i kebabów, schłodzone potrawy gotowe zawierające substytuty mięsa, mrożone potrawy gotowe zawierające substytuty mięsa w postaci curry, dań z makaronu, pieczeni i pieczeni
wegańskich, sojowe alternatywy dla ryb, w tym krewetek,
paluszków rybnych oraz filetów z ryby, hotdogi, frankfurterki,
panierowane białko sojowe w postaci kotletów kijowskich,
paluszków mięsnych and nuggetsów, warzywa przetworzone, zupy, pasty do smarowania: warzywne, owocowe, z mleka i z jajek, 30 przekąski cukiernicze, paszteciki z kiełbaskami,
ciastka w kształcie warkocza, ciastka w kratkę, ciasta, słodkie
drożdżowe bułki duńskie, ciastka wytrawne, ciastka zawierające warzywa i substytuty mięsa, ciastka zawierające substytuty ryby, ciastka zawierające substytuty drobiu, ciasta,
quiche, pasty do smarowania z orzechów, miodu, czekolady
i na bazie majonezu.
503213
(220) 2019 08 06
STELMACH ROBERT STELMACH AGNIESZKA FOR AP
SPÓŁKA CYWILNA, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) TOPMAG B6
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy żywnościowe,
preparaty farmaceutyczne.

(210)
(731)

503216
(220) 2019 08 06
STELMACH ROBERT STELMACH AGNIESZKA FOR AP
SPÓŁKA CYWILNA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Suplement Diety Top Mag B6 Brak Koncentracji
Zmęczenie Skurcze Stres 1-24 GODZINY

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 17.01.02, 27.01.01, 26.13.25, 19.03.25
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy żywnościowe,
preparaty farmaceutyczne.
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503229
(220) 2019 08 07
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOLWARK JANIKÓW ALKOHOLE KRAFTOWE
ZAKŁAD PRODUKCJI WYROBÓW ALKOHOLOWYCH
JANIKÓW FOLWARK JANIKÓW KRAFTOWE WÓDKI
I LIKIERY
(210)
(731)
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(540) ŁOMŻA ZERO ESPORT TOUR

(531) 03.04.07, 26.04.04, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 reklama, 41 działalność sportowa i kulturalna.
(210)
(731)
(540)
(540)
03.03.01, 05.07.14, 06.07.08, 06.07.25, 24.03.07, 09.01.10,
20.05.25, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, piwa smakowe, piwa korzenne, piwa
o małej zawartości alkoholu, likiery bezalkoholowe, napoje
bezalkoholowe o smaku piwa oraz sporządzane na bazie
piwa, piwa rzemieślnicze, piwa bezalkoholowe, imitacja
piwa, piwa pszeniczne, piwo jasne (ale), piwo słodowe,
33 napoje spirytusowe, wódka, pitne alkohole wysokoprocentowe, likiery, likiery: ziołowe, kremowe, curacao, likiery
na bazie kawy, likiery z zawartością śmietanki, likiery na bazie szkockiej whisky, napoje alkoholowe z owoców, wiśniówka, cydr, dżin, nalewki, kirsz, miód pitny, alkohole i likiery wspomagające trawienie, ekstrakty alkoholowe, wina,
napoje alkoholowe z zawartością wina, wina alkoholizowane, spirytus etylowy pochodzenia rolniczego, 40 produkcja
napojów alkoholowych na rzecz osób trzecich, usługi destylacji alkoholu, butelkowanie napojów spirytusowych.

503265
(220) 2019 08 07
VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ŁOMŻA ZERO ESPORT TOUR

(531)

503239
(220) 2019 08 07
SAFETY LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SL SAFETY LOGISTICS
(210)
(731)

(531) 14.01.24, 25.07.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 wygrodzenia metalowe, konstrukcje metalowe, ścianki działowe, panele, drzwi, bramy, zamki, akcesoria
do wyżej wymienionych towarów, siatki metalowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
metalowymi.
(210) 503261
(220) 2019 08 07
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 03.04.07, 26.01.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 reklama, 41 działalność sportowa i kulturalna.
(210) 503266
(220) 2019 08 07
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ZERO ESPORT
(510), (511) 35 reklama, 41 działalność sportowa i kulturalna.
503273
(220) 2019 08 07
UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Rymanów-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UZDROWISKO RYMANÓW ZDRÓJ 1876

(210)
(731)

(531) 05.01.01, 07.01.08, 07.05.15, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi: prowadzenia sanatoriów i szpitali
uzdrowiskowych, usługi kuracji uzdrowiskowych i leczenia w szpitalach uzdrowiskowych, usługi: medyczne, terapeutyczne, doradcze w zakresie zdrowia, usługi związane
z wykonywaniem zabiegów w oparciu o surowce naturalne:
w tym kuracja pitna, inhalacje pneumatyczne i ultradźwiękowe, kąpiele mineralne w wannach oraz kinezyterapia w basenie, borowinowe: zawijania częściowe i całkowite, kąpiele
zawiesinowe, jonosfera z borowiną, galwano-borowina, podawanie wód mineralnych, zabiegi z zakresu hydroterapii,
kinezyterapii, fizykoterapii i termoterapii.
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503280
(220) 2019 08 08
LESIUK PATRYK, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
mixology DRINK BAR

(531) 11.03.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 organizacja przyjęć weselnych (napoje), serwowanie napojów alkoholowych, usługi zaopatrzenia w napoje, serwowanie napojów, oferowanie napojów dla gości,
organizacja bankietów, usługi barowe, katering obejmujący
napoje na bankiety, imprezy firmowe z zapewnieniem napojów, organizacja kateringu na imprezy urodzinowe (napoje),
usługi koktajl barów, przygotowywanie napojów.
503289
(220) 2019 08 08
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIR ACTIVUS NOBLE
(210)
(731)

(531) 03.07.24, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, alkohole wysokoprocentowe, gotowe napoje alkoholowe, wódki.
503307
(220) 2019 08 12
INLAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Inlago

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.03.07, 27.05.01
(510), (511) 35 indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, gromadzenie informacji
związanych z reklamą, marketing afiliacyjny, marketing cyfrowy, marketing dotyczący promocji, marketing towarów
i usług na rzecz innych, pośrednictwo w zakresie reklamy,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie towarów i usług osób trzecich
za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, publikowanie materiałów reklamowych online, reklama typu
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„płać za kliknięcie”, udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących handel online w Internecie, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe online, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach
internetowych, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, pośrednictwo w kontraktach na kupno
i sprzedaż produktów, reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, świadczenie usług porównania
cen online, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, zgrupowanie na rzecz osób trzecich artykułów
gospodarstwa domowego, sprzętu radiowo-telewizyjnego,
sprzętu elektronicznego i elektrycznego, pozwalające nabywcy wygodnie kupować je w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej a także za pośrednictwem sieci Internet.
(210) 503317
(220) 2019 08 08
(731) POCHCIOŁ MAREK CEGMAR, Rybnik
(540) (znak słowny)
(540) CEGLANY RENESANS
(510), (511) 19 cegły będące materiałami ognioodpornymi,
cegły licowe niemetalowe, cegły budowlane niemetalowe, półogniotrwałe cegły, nie z metalu, cegły ogniotrwałe,
nie z metalu, glina ceglarska, fugi, płytki, płytki budowlane
niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, płytki z gliny, gliniane płytki ścienne, cegły, cegły kominkowe, niewypalane cegły, płytki podłogowe dla budownictwa, płytki
z kamienia naturalnego, mączka ceglana, 35 usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, dostarczanie
informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem
internetowych sieci komunikacyjnych, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-line
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, marketing cyfrowy, marketing internetowy, reklama
i marketing, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
w Internecie, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych
za pomocą Internetu, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: cegły będące materiałami
ognioodpornymi, cegły licowe niemetalowe, cegły budowlane niemetalowe, półogniotrwałe cegły, nie z metalu, cegły
ogniotrwałe, nie z metalu, glina ceglarska, fugi, płytki, płytki
budowlane niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe,
płytki z gliny, gliniane płytki ścienne, cegły, cegły kominkowe, niewypalane cegły, płytki podłogowe dla budownictwa,
płytki z kamienia naturalnego, mączka ceglana, usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: cegły
będące materiałami ognioodpornymi, cegły licowe niemetalowe, cegły budowlane niemetalowe, cegły z glinki garncarskiej, półogniotrwałe cegły, nie z metalu, cegły ogniotrwałe,
nie z metalu, fugi, płytki, płytki budowlane niemetalowe,
podłogowe płytki niemetalowe, płytki z gliny, gliniane płytki
ścienne, cegły, cegły kominkowe, niewypalane cegły, płytki
podłogowe dla budownictwa, płytki z kamienia naturalnego,
mączka ceglana, usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: cegły będące materiałami
ognioodpornymi, cegły licowe niemetalowe, cegły budowlane niemetalowe, cegły z glinki garncarskiej, półogniotrwałe cegły, nie z metalu, cegły ogniotrwałe, nie z metalu, glina
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ceglarska, fugi, płytki, ceramiczne płytki podłogowe, płytki
budowlane niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe,
płytki z gliny, gliniane płytki ścienne, cegły, cegły kominkowe, niewypalane cegły, płytki podłogowe dla budownictwa,
płytki z kamienia naturalnego, mączka ceglana.
503319
(220) 2019 08 12
INLAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Inlago

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.03.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, gromadzenie informacji
związanych z reklamą, marketing afiliacyjny, marketing cyfrowy, marketing dotyczący promocji, marketing towarów
i usług na rzecz innych, pośrednictwo w zakresie reklamy,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie towarów i usług osób trzecich
za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, publikowanie materiałów reklamowych online, reklama typu
„płać za kliknięcie”, udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących handel online w Internecie, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe online, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach
internetowych, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, pośrednictwo w kontraktach na kupno
i sprzedaż produktów, reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, świadczenie usług porównania
cen online, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, zgrupowanie na rzecz osób trzecich artykułów
gospodarstwa domowego, sprzętu radiowo-telewizyjnego,
sprzętu elektronicznego i elektrycznego, pozwalające nabywcy wygodnie kupować je w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej a także za pośrednictwem sieci Internet.
503320
(220) 2019 08 12
INLAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Inlago
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.03.07, 27.05.01
(510), (511) 35 indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, gromadzenie informacji
związanych z reklamą, marketing afiliacyjny, marketing cyfrowy, marketing dotyczący promocji, marketing towarów
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i usług na rzecz innych, pośrednictwo w zakresie reklamy,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie towarów i usług osób trzecich
za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, publikowanie materiałów reklamowych online, reklama typu
„płać za kliknięcie”, udostępnianie online przewodników
reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich
prowadzących handel online w Internecie, udostępnianie
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą
mediów społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe online, zestawianie reklam w celu wykorzystania
ich na stronach internetowych, dostarczanie informacji
konsumentom na temat towarów i usług, pośrednictwo
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom
dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców,
świadczenie usług porównania cen online, udostępnianie
informacji o produktach konsumenckich, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu radiowo-telewizyjnego, sprzętu elektronicznego i elektrycznego, pozwalające nabywcy wygodnie kupować je w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej a także
za pośrednictwem sieci Internet.
503321
(220) 2019 08 12
INLAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Inlago

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.03.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, gromadzenie informacji
związanych z reklamą, marketing afiliacyjny, marketing cyfrowy, marketing dotyczący promocji, marketing towarów
i usług na rzecz innych, pośrednictwo w zakresie reklamy,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie towarów i usług osób trzecich
za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, publikowanie materiałów reklamowych online, reklama typu
„płać za kliknięcie”, udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących handel online w Internecie, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe online, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach
internetowych, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, pośrednictwo w kontraktach na kupno
i sprzedaż produktów, reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, świadczenie usług porównania
cen online, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, zgrupowanie na rzecz osób trzecich artykułów
gospodarstwa domowego, sprzętu radiowo-telewizyjnego,
sprzętu elektronicznego i elektrycznego, pozwalające nabywcy wygodnie kupować je w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej a także za pośrednictwem sieci Internet.
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503322
(220) 2019 08 09
WORKMALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) workmall

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania do użytku z telefonami
komórkowymi, mobilne aplikacje, aplikacje do przepływu
pracy, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje biurowe i biznesowe.
503328
(220) 2019 08 09
HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hortex 10 MIN GOTOWA ZUPA ORIENTALNA
z makaronem Wystarczy woda, 10 minut i gotowe!
tylko NATURALNE składniki
(210)
(731)

(531)

05.09.22, 17.01.02, 11.03.18, 26.11.14, 24.15.01, 05.03.15,
26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane warzywa, przetwory warzywne, mrożone warzywa, mrożone
warzywa z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone mieszanki warzywne, mrożone mieszanki warzywne
z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone dania
gotowe z warzyw, sałatki warzywne, warzywa puszkowane,
zupy, składniki do sporządzania zup, żywność dietetyczna
składająca się głównie z warzyw, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu składająca się głównie z warzyw.
503332
(220) 2019 08 09
JURLEWICZ TERESA, TAŃSKA MAŁGORZATA YUMA
PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYCZNE SPÓŁKA
CYWILNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YUMA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 42 rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 45 licencjonowanie programów
komputerowych.
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503333
(220) 2019 08 09
JURLEWICZ TERESA, TAŃSKA MAŁGORZATA YUMA
PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYCZNE SPÓŁKA
CYWILNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FeliKS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 9 oprogramowanie dla księgowości.
503349
(220) 2019 08 09
EIFFAGE IMMOBILIER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Marcelińska 18
(510), (511) 36 usługi deweloperskie, polegające na pośredniczeniu w pozyskiwaniu gruntów pod inwestycje budowlane oraz w zawieraniu umów sprzedaży, najmu i/lub dzierżawy obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej, przeznaczonych do sprzedaży, wynajęcia lub wydzierżawienia, usługi
w zakresie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu do użytku obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz
obiektów użyteczności publicznej, usługi doradcze i usługi
pośrednictwa w sprawach dotyczących kupna, sprzedaży,
zamiany, wynajmu i/lub dzierżawy nieruchomości, usługi
w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami,
usługi doradcze w zakresie administrowania I zarządzania
nieruchomościami, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi doradztwa finansowego w zakresie ustanawiania
hipotek, uzyskiwania kredytów hipotecznych i zawierania
umów kredytowych, usługi polegające na kredytowaniu
inwestycji budowlanych oraz na tworzeniu funduszów budownictwa mieszkaniowego, usługi maklerskie w zakresie
nieruchomości, usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie kupna, sprzedaży, zamiany, dzierżawy
i najmu nieruchomości, 37 usługi polegające na uzbrajaniu
terenu pod inwestycje budowlane, usługi polegające na rozbiórce i burzeniu obiektów budowlanych w celu pozyskania
gruntów pod inwestycje budowlane, usługi deweloperskie
polegające na prowadzeniu prac budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych w odniesieniu do wszelkiego rodzaju nieruchomości, w tym: obiektów I lokali mieszkalnych,
biurowych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności
publicznej przeznaczonych do sprzedaży, wynajęcia lub
wydzierżawienia, usługi w zakresie nadzoru budowlanego
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu do użytku wszelkiego rodzaju
nieruchomości, w tym: obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej, usługi ogólnobudowlane oraz usługi konstrukcyjne, montażowe, wykończeniowe, naprawcze, remontowe,
restauratorskie i konserwacyjne w dziedzinie budownictwa,
usługi w zakresie budowania kompleksów handlowych,
kompleksów przemysłowych oraz osiedli mieszkaniowych
wraz z infrastrukturą, usługi w zakresie budownictwa „pod
klucz”, usługi w zakresie wykonywania wszelkich instalacji
budowlanych, w tym: instalacji centralnego ogrzewania,
wentylacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych, usługi polegające
(210)
(731)
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na wykonywaniu konstrukcji i pokryć dachowych, usługi polegające na wykonywaniu robót ziemnych i nawierzchniowych, usługi Informacyjne dotyczące robót budowlanych
oraz robót konstrukcyjnych, montażowych, wykończeniowych, naprawczych, remontowych, restauracyjnych, konserwacyjnych i instalacyjnych w dziedzinie budownictwa,
42 usługi architektów i biur projektowych, usługi projektowe
w dziedzinie urbanistyki i budownictwa, usługi projektowe
w dziedzinie architektury, w tym również architektury wnętrz
i architektury przestrzeni, usługi projektowe w zakresie dekoracji i wyposażenia wnętrz, usługi projektowe dotyczące
planowania kompleksów handlowych, kompleksów przemysłowych oraz osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, usługi w zakresie technicznego doradztwa budowlanego,
usługi polegające na prowadzeniu prac badawczych i rozwojowych w zakresie zagospodarowania przestrzeni, usługi
doradcze w zakresie ochrony środowiska, usługi w zakresie
prowadzenia pomiarów geodezyjnych oraz pomiarów gruntu, usługi polegające na wykonywaniu badań, ekspertyz,
opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, urbanistyki i architektury.
(210)
(731)
(540)
(540)

503374
(220) 2019 08 09
BĄK URSZULA LUDMIŁA, Bilcza
(znak słowno-graficzny)
WZGÓRZA Sandomierskie

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.02, 06.01.02
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, dżemy, kompoty, przeciery, galaretki,
marmolada, chipsy owocowe i warzywne, sałatki owocowe
i warzywne, prażone i przecierane owoce i warzywa, 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, napoje
owocowe, ekstrakty owocowe, esencje do produkcji napojów, syropy do napojów, musy owocowe i warzywne (smoothie), woda mineralna i źródlana.
503377
(220) 2019 08 09
ROMANOWSKA MIROSŁAWA BEATA ROMATEX PPHU,
Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROMA FASHION
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.05
(510), (511) 25 odzież, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami,
body jako odzież, długie kurtki, długie luźne halki, długie
luźne stroje, długie szale damskie, dzianina jako odzież, dżinsy, eleganckie spodnie, golfy, grube kurtki, grube płaszcze,
kamizelki pikowane, kamizelki puchowe, kamizelki skórzane,
kombinezony, komplety koszulek i spodenek, koszule, koszule codzienne, koszule eleganckie, koszulki bez rękawów, ko-
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szulki polo, koszulki z krótkim lub z długim rękawem, koszulki
z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, krótkie bluzeczki
do talii, krótkie kurtki ciepłe, kurtki, kurtki bez rękawów, kurtki dresowe, kurtki dżinsowe, kurtki pikowane jako odzież,
kurtki puchowe, legginsy, letnie sukienki, minispódniczki,
odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzchnia dla kobiet, płaszcze, płaszcze damskie, płaszcze i kurtki futrzane,
płaszcze przeciwdeszczowe, płaszcze z bawełny, podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, polary, pulowery, spodenki,
spodnie, spódnice, spódnico-spodenki, sukienki damskie,
swetry jako odzież, szorty, T-shirty z krótkim rękawem, topy
bez ramiączek, żakiety, garsonki, komplety odzieży, 40 przeróbki odzieży, przeróbki odzieży jako produkcja na zamówienie, robótki ręczne i krawiectwo, szycie odzieży na miarę,
obróbka tkanin, usługi krawieckie, usługi krawieckie jako produkcja na zamówienie, wycinanie tkanin.
(210) 503392
(220) 2019 08 12
(731) BORKOWICZ DOMINIK QLTURE EVENTS, Sosnowiec
(540) (znak słowny)
(540) MAFFASHION
(510), (511) 5 suplementy diety, 8 przybory do układania włosów, elektryczne urządzenia do układania włosów,
pęsety, pęsety do sztucznych rzęs, przybory do manicure
i pedicure, przyrządy ręczne do kosmetycznej pielęgnacji
brwi, 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, imitacje kamieni szlachetnych, akcesoria do biżuterii, biżuteria będąca wyrobami
z kamieni szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z metali
szlachetnych, biżuteria damska, biżuteria ze srebra wysokiej
próby, biżuteria ze złota, biżuteria ze złotem, imitacja biżuterii, 16 afisze, plakaty, bilety wstępu, czasopisma branżowe,
druki handlowe, drukowane materiały piśmienne, fotografie,
gazety, kalendarze, katalogi, książki, plakaty reklamowe, publikacje drukowane, reklamy drukowane, ulotki, zaproszenia,
18 kosmetyczki, stylowe torebki, skórzane torebki, tekstylne
torby na zakupy, torby na ramię, torby płócienne, torebki,
21 aplikatory do kosmetyków, aplikatory do makijażu, aplikatory do makijażu oczu, aplikatory do nakładania makijażu
(szpatułki), aplikatory do nakładania makijażu oczu, flakony
na perfumy, gąbeczki do nakładania makijażu, przyrządy
do demakijażu, rękawice do peelingu, 25 bandany, czapki
(nakrycia głowy), opaski na głowę, akcesoria na szyję, apaszki
(chustki), bielizna, bikini, biustonosze, bluzki, bluzy dresowe,
body (bielizna), body (odzież), damskie koszule nocne, damskie luźne topy, dolne części ubrań (odzież), dżinsy, garnitury, golfy (odzież), kombinezony, kostiumy, koszule, koszulki
z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, kurtki, ogrodniczki,
legginsy, majtki, minispódniczki, narzutki na ramiona, odzież
damska, okrycia wierzchnie (odzież), paski, piżamy, płaszcze,
podkoszulki, polary, półgolfy, rękawiczki, skarpetki, skóra
(odzież ze - ), spodenki, spódnice, spodnie, stringi, sukienki
damskie, swetry, szaliki, szlafroki, szorty, T-shirty z krótkim
rękawem, topy (odzież), ubrania codzienne, buty damskie,
26 gumki do włosów, 35 kampanie marketingowe, opracowywanie kampanii promocyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie
wydarzeń marketingowych, organizacja konkursów w celach
reklamowych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń
promocyjnych, pomoc w komercjalizacji produktu w ramach
kontraktu franczyzowego, prezentacja firm oraz ich towarów
i usług w Internecie, promocja online sieci komputerowych
i stron internetowych, promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług osób
trzecich, publikacja treści reklamowych, reklama.
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503407
(220) 2019 08 12
BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Gopocket
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub
danych, nagrane nośniki danych, media do pobierania,
oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe nośniki do nagrywania i przechowywania danych,
16 papier i karton, druki, fotografie, papierowe artykuły
piśmienne, artykuły biurowe, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, 35 reklama, 36 działalność finansowa, usługi
bankowe, 41 nauczanie, zapewnianie szkoleń, kształcenia
i nauczania, rozrywka.
(210)
(731)

503414
(220) 2019 08 12
KANCELARIA ADWOKACKO-RADCOWSKA
PODSIADŁY-GĘSIKOWSKA, POWIERŻA SPÓŁKA
PARTNERSKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRAWNIK LEKARZA

Nr ZT43/2019

(540) WEJHEROWO GS

(531) 05.07.02, 15.07.01, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 chleb, ciasta, ciastka.
503453
(220) 2019 08 13
BISEK LNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostomłoty
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bisek LNG
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.25, 26.11.01
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie kongresów,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie książek, 45 usługi prawne, usługi serwisów
społecznościowych on-line.

(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.07.07
(510), (511) 4 gaz ziemny i skroplony gaz ziemny, paliwa
gazowe i ciekłe, skroplony gaz ziemny LNG, 35 usługi pośrednictwa w handlu paliwami płynnymi, usługi w zakresie
sprzedaży gazu ziemnego, skroplonego gazu ziemnego,
paliw gazowych I ciekłych, analizy rynku, 37 usługi instalacji i naprawy w zakresie urządzeń i systemów przesyłu paliw
płynnych, budowa, instalacja, konserwacja i naprawa infrastruktury do transportu gazu, w tym rurociągów i terminali
gazu skroplonego, usługi w zakresie budowy i konserwacji
rurociągów i gazociągów, usługi instalacji stacji regazyfikacji
LNG, usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług,
39 magazynowanie, przesyłanie i dystrybucja gazu ziemnego, skroplonego gazu ziemnego, paliw gazowych i ciekłych.

503440
(220) 2019 08 13
AB LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Smolice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) individuale AB LOGIC CUSTOM FLORING

503466
(220) 2019 08 14
SKOCZEŃ ŁUKASZ IGUANA-GASTRO-POLSKA,
Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ekspresy polska

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 05.07.27, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 elektryczne ekspresy do kawy, 37 instalacja,
naprawa, serwis i konserwacja elektrycznych ekspresów
do kawy.
(531) 26.11.13, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 parkiety, deski podłogowe, podłogi niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, nadproża niemetalowe,
27 dywany i wykładziny podłogowe, 39 magazynowanie,
wynajem magazynów, pakowanie produktów i towarów,
przewóz samochodami ciężarowymi, pośrednictwo w transporcie, przewożenie ładunków, usługi kurierskie.
503452
(220) 2019 08 13
GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA
W WEJHEROWIE, Wejherowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

503470
(220) 2019 08 14
ABSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) STORIA by Abstra
(510), (511) 9 podcasty, filmy, seriale, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obra(210)
(731)

Nr ZT43/2019
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zu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, programy komputerowe, aplikacje mobilne, aplikacje
komputerowe do pobrania, oprogramowanie komputerowe
używane w związku z publikowaniem, zarządzaniem treścią,
raportowaniem i agregacją wiadomości, reklamą online, zarządzaniem kampaniami reklamowymi i badaniami rynku,
oprogramowanie komputerowe do użytku podczas przeglądania, przechowywania, organizowania i odtwarzania treści
audio i wideo, 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, a mianowicie ulotek, prospektów, druków,
próbek, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, produkcja
filmów reklamowych, marketing internetowy, publikowanie tekstów sponsorowanych, lokowanie produktów, usługi
prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej poprzez
sprzedaż następujących towarów z naniesionym logo jako
elementem reklamowo - ozdobnym, tj.: fotografii, artykułów
piśmiennych i biurowych, z wyjątkiem mebli, materiałów dla
artystów i do rysowania, materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, arkuszy, folii i toreb z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, materiałów drukowanych, książek, gazet,
czasopism, katalogów, plakatów, albumów, kalendarzy, dzieł
sztuki oraz figurek z papieru i kartonu, modeli architektonicznych, drukowanych wzorów na odzież, nalepek na zderzaki
samochodowe, kart bożonarodzeniowych, kartek z życzeniami, notesów, zeszytów, drukowanych zaproszeń, przedmiotów ze skóry i imitacji skóry, bagaży i toreb do przenoszenia, plecaków, parasoli, przeciwsłonecznych parasoli, portfeli,
obroży, smyczy i ubrań dla zwierząt, odzieży, obuwia i nakryć
głowy, gier, zabawek i przedmiotów do zabawy, artykułów
gimnastycznych i sportowych, ozdób choinkowych, sprzętu
do gier wideo, piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów, napojów izotonicznych, gier komputerowych,
programów komputerowych, aplikacji mobilnych, magnesów dekoracyjnych, pokrowców i futerałów na laptopy, etui
na telefony komórkowe, usługi merchandisingu, 38 podcasting, transmisja strumieniowa materiałów dźwiękowych
w Internecie, usługi telekomunikacyjne, usługi przesyłania
i nadawania podcastów programów audio dla przenośnych
odtwarzaczy (podcasting), przesyłanie strumieniowe treści
audio i wideo w Internecie, elektroniczna, elektryczna i cyfrowa transmisja głosu, danych, obrazów, sygnałów i wiadomości, 41 produkcja podcastów, filmów, seriali, nagrań
dźwiękowych, udostępnianie filmów oraz audycji on-line,
usługi studiów filmowych, usługi studia nagrań, usługi organizacji teleturniejów i konkursów, usługi organizacji audycji
z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki
i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych
w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci
plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez Internet, usługi
organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych
i rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek
i innych materiałów drukowanych, magazynów, czasopism,
gazet w formie papierowej i elektronicznej, udostępnianie
ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, dystrybucja filmów, seriali, podcastów, nagrań dźwiękowych, tworzenie
[opracowywanie] podcastów, tworzenie [opracowywanie]

35

treści edukacyjnych do podcastów, udostępnianie bieżących podcastów w dziedzinie rozrywki, muzyki, wiadomości, bieżących wydarzeń, spraw publicznych, polityki, rządu,
sportu, fitnessu, rekreacji, zdrowia, medycyny, biznesu, finansów, historii, sztuki, kultury, społeczeństwa, edukacji, nauki,
technologii, dzieci, rodziny, religii, duchowości, gier, hobby,
fikcji i tematów zainteresowań ogólnych, zapewnienie strony internetowej do przesyłania, przechowywania, udostępniania, przeglądania i zamieszczania podcastów, udzielanie
informacji, recenzji i spersonalizowanych rekomendacji
podcastów edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie
i prezentacja recenzji, ankiet i ocen oraz udostępnianie interaktywnych stron internetowych do publikowania i udostępniania recenzji, ankiet i ocen, odnoszących się do podcastów
edukacyjnych i rozrywkowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

503474
(220) 2019 08 14
HYC ANDRZEJ HSKI, Kraków
(znak słowno-graficzny)
HSKI szkoła narciarska zakopane

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 promocja, reklama podróży, usługi marketingowe w dziedzinie podróży, usługi reklamowe w zakresie
turystyki i podróży, 36 usługi kredytowe w zakresie podróży,
usługi w zakresie ubezpieczeń w podróży, 39 organizowanie
podróży, rezerwowanie podróży, planowanie podróży, organizowanie podróży biznesowych, organizowanie podróży
samolotowych, organizowanie podróży autobusem, planowanie trasy podróży, usługi rezerwowania podróży, agencje
rezerwacji podróży, usługi agencji podróży w zakresie podróży
biznesowych, usługi agencji podróży polegające na organizowaniu podróży, udzielanie informacji dotyczących podróży,
usługi w zakresie podróży, usługi agencji podróży w zakresie
organizowania podróży wakacyjnych, organizowanie podróży
i rejsów, usługi rezerwacji podróży turystycznych, organizacja
i rezerwacja podróży, organizowanie transportu i podróży,
doradztwo w zakresie podróży, usługi rezerwacji podróży lotniczych, organizowanie wycieczek- krótkich podróży, planowanie i organizowanie podróży, organizowanie podróży i wycieczek statkami, usługi rezerwacji wczasów i podróży, usługi
agencyjne obejmujące organizację podróży, rezerwowanie
podróży i wycieczek wakacyjnych, planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, usługi agencji podróży i rezerwacji,
agencje usługowe do planowania podróży, usługi w zakresie rezerwowania podróży, usługi w zakresie podróży drogą
powietrzną, usługi informacyjne w odniesieniu do podróży,
skomputeryzowane usługi w zakresie rezerwacji podróży,
usługi doradcze związane z organizowaniem podróży, udzielanie informacji związanych z trasami podróży, organizowanie
podróży zagranicznych dla celów kulturalnych, udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży, rezerwacja podróży za pośrednictwem biur turystycznych, udzielanie informacji
on-line na temat podróży, doradztwo w zakresie planowania
trasy podróży, organizowanie podróży z i do hotelu, usługi
agencyjne w zakresie organizowania podróży, usługi przewodników turystycznych oraz informacja o podróży, usługi
w zakresie udostępniania informacji dotyczących podróży,
usługi w zakresie zapewniania informacji dotyczących podróży, usługi rezerwacji w zakresie podróży drogą lądową,
usługi z zakresu organizacji i rezerwacji podróży, usługi biura
turystycznego w celu rezerwacji podróży, organizowanie i re-
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zerwowanie podróży w ramach wakacji zorganizowanych,
usługi biur podróży, mianowicie organizowanie transportu dla
podróżnych, koordynowanie planów podróży dla osób prywatnych i grup, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży, usługi w zakresie rezerwacji podróży i środków
transportu, udzielanie informacji związanych z planowaniem
i rezerwowaniem podróży i transportu za pomocą środków
elektronicznych, udzielanie informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży liniami lotniczymi za pomocą
środków elektronicznych, udzielanie informacji dotyczących
transportu i podróży za pośrednictwem mobilnych urządzeń
i przyrządów telekomunikacyjnych, planowanie i rezerwowanie podróży i transportu za pomocą środków elektronicznych, planowanie i rezerwowanie podróży liniami lotniczymi
za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji
na temat rezerwacji podróży biznesowych za pośrednictwem
Internetu, usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie
rezerwacji i zamówień na transport, usługi w zakresie wczasów zorganizowanych związane z planowaniem podróży,
planowanie, organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środków elektronicznych, usługi w zakresie opieki nad
osobami niepełnoletnimi podczas podróży, usługi w zakresie
udzielania informacji związanych z trasami podróży, 41 publikowanie katalogów dotyczących podróży, organizacja imprez
rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych
na żywo, 43 usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania tymczasowego, usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelu.
503480
(220) 2019 08 14
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE ZIOŁOLEK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Haliblocker
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 5 pastylki do ssania na nieświeży oddech.
503482
(220) 2019 08 14
OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) prolacticer
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, parafarmaceutyki do celów leczniczych, suplementy diety do celów
leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, środki farmaceutyczne wspomagające laktację, lecznicze suplementy diety zawierające ekstrakty roślinne wspomagające laktację, medyczne dodatki odżywcze z ziołami
i minerałami.
(210)
(731)
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(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi klubów, usługi klubów nocnych, usługi
klubowe, usługi świadczone przez kluby rozrywkowe, świadczenie usług w zakresie klubów towarzyskich, usługi klubów
towarzyskich do celów rozrywkowych, usługi rozrywkowe
świadczone w klubach nocnych, usługi dyskotek, dyskoteki,
prowadzenie dyskotek, usługi związane z dyskotekami, usługi rozrywkowe świadczone w dyskotekach, imprezy taneczne, organizacja imprez rozrywkowych, zapewnianie imprez
rekreacyjnych, planowanie specjalnych imprez, organizowanie imprez tanecznych, organizowanie imprez muzycznych,
prowadzenie imprez rozrywkowych, organizowanie imprez
rekreacyjnych, publikacja kalendarzy imprez, informacja
o imprezach rozrywkowych, organizowanie imprez w celach
rozrywkowych, usługi imprez muzycznych na żywo, realizacja imprez rozrywkowych na żywo, prezentacja imprez rozrywkowych na żywo, planowanie i przeprowadzanie imprez,
prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, rezerwacja sal
na imprezy rozrywkowe, rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, obsługa gości na imprezach rozrywkowych, organizacja rozrywki
na imprezy urodzinowe, doradztwo w zakresie planowania
imprez specjalnych, informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji
imprez, zamawianie artystów estradowych na imprezy, usługi agencji sprzedaży biletów na imprezy rozrywkowe, usługi
w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, usługi w zakresie firmowych imprez dla klientów lub
pracowników, udzielanie informacji na temat rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci online i Internetu, usługi miksowania muzyki, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, usługi artystów estradowych świadczone przez
muzyków, rozrywka, usługi rozrywkowe, organizowanie rozrywki, usługi rozrywki dźwiękowej, informacja o rozrywce,
rozrywka z udziałem muzyki, rozrywka w postaci koncertów,
usługi rozrywkowe na żywo, usługi w zakresie organizacji
rozrywki, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, udostępnianie
obiektów i sprzętu rozrywkowego, udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, usługi w zakresie oświetlenia
scenicznego do celów rozrywkowych, usługi rozrywkowe
w postaci występów koncertowych, usługi rozrywkowe
z udziałem grup muzycznych, przygotowywanie efektów
specjalnych w celach rozrywkowych, produkcja pokazów
rozrywkowych obejmujących występy tancerzy, rozrywka
w postaci występów tanecznych na żywo.
503513
(220) 2019 08 14
ICHIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Katowice
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

503504
(220) 2019 08 14
MOLALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE HOME CLUB LUZZTRO

(210)
(731)

(531) 05.07.08, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi doradztwa biznesowego.
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503514
(220) 2019 08 14
ICHIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) ICHIGO
(510), (511) 41 usługi dotyczące nauczania języków obcych, tłumaczenia, organizowanie i prowadzenie kursów
językowych.
(210)
(731)

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

503527
(220) 2019 08 15
TONDER MATEUSZ POLAND MEDIA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
POLAND MEDIA

(531) 03.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 40 drukowanie, drukowanie wielkoformatowe,
drukowanie cyfrowe, druk sitowy, druk typograficzny, drukowanie cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć, drukowanie fotograficzne, drukowanie fotograwiury, drukowanie
litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie ozdobnych
wzorów na opakowaniach prezentów, drukowanie reklam,
drukowanie szablonów, nadruk wzorów na tkaninach, nadrukowywanie koszulek z krótkim rękawem, nadrukowywanie na zamówienie ozdobnych wzorów na odzież, rotograwiura, sitodruk, udzielanie informacji dotyczących usług
drukarskich, udzielanie informacji związanych z usługami fotograwiury, udzielanie informacji związanych z usługami drukowania fotograficznego, usługi druku offsetowego, usługi
druku na tkaninach, usługi składania druku, usługi w zakresie
drukowania materiałów papierniczych, usługi wykańczania
druków, drukowanie na zamówienie nazw firm oraz logo
na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, drukowanie fototapet.
503553
(220) 2019 08 19
UWOLNIJ.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) uwolnij PIĘKNO
(210)
(731)
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usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze związane
z pielęgnacją skóry, usługi farbowania brwi, usługi farbowania rzęs, usługi koloryzacji brwi, usługi koloryzacji rzęs, usługi
konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi kosmetyczne, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu,
usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi kształtowania
brwi, usługi laserowego usuwania owłosienia, usługi lecznicze
dotyczące usuwania cellulitu, usługi lecznicze w zakresie polepszania krążenia, usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki
tłuszczowej, usługi nitkowania brwi, usługi pielęgnacji urody,
usługi podologa, usługi salonów piękności, usługi w zakresie
laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie makijażu
permanentnego, 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 usuwania włosów, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi woskowania ciała ludzkiego, usługi woskowania ciała w celu usuwania włosów u ludzi, usługi
zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi zabiegów
na cellulit, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, usuwanie cellulitu z ciała, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów
kosmetycznych, zabiegi depilacyjne, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy,
zabiegi pielęgnacji urody.
(210)
(731)
(540)
(540)

503558
(220) 2019 08 19
DOMINIAK ZDZISŁAW ŚLUSARSTWO, Piaski
(znak słowno-graficzny)
DZ

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 powozy konne i części do nich.
(210)
(731)
(540)
(540)

503591
(220) 2019 08 19
GALOCH AGNIESZKA INVEST, Bogdałów
(znak słowno-graficzny)
Uniejowianka

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 woda, woda- napoje, woda pitna, woda stołowa, woda gazowana, woda mineralna, woda źródlana.
(531) 02.03.02, 02.03.16, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, 44 analiza kosmetyczna, depilacja woskiem, doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo w dziedzinie
pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie urody, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, kosmetyczne usuwanie laserem
zbędnych włosów, 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,

503592
(220) 2019 08 19
KUCHLEWSKI LATUSZEWSKI ADWOKACI RADCOWIE
PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA, Poznań
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 07.01.16, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 45 usługi prawne.
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503595
(220) 2019 08 19
SYNERGIA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Move Center-Naprawiamy Ludzi
(510), (511) 41 edukacja sportowa, szkolenia związane
ze sprawnością fizyczną i sportem, kursy szkoleniowe, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą
w zakresie klubów fitness i treningu personalnego, trening
umiejętności zawodowych, kształcenie praktyczne poprzez pokazy, kursy instruktażowe, warsztaty szkoleniowe,
instruktaż fitness, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych,
instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych, instruktaż w zakresie
gimnastyki, w tym gimnastyki ciążowej, instruktaż w zakresie
sportów zimowych, instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, usługi klubów odnowy fizycznej, prowadzenie zajęć
fitness, usługi fitness klubów, usługi siłowni, usługi trenera
osobistego, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych,
udostępnianie planów treningowych i filmów instruktażowych, w tym z wykorzystaniem aplikacji mobilnych i za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, nadzorowanie
ćwiczeń fizycznych, nauczanie pływania, zajęcia sportowe
i rekreacyjne, organizowanie obozów sportowych, organizowanie obozów rekreacyjnych, doradztwo w zakresie ćwiczeń fizycznych, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej,
doradztwo w zakresie treningu fizycznego, udostępnianie
informacji w dziedzinie sprawności fizycznej, udostępnianie
obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, dostarczanie sprzętu sportowego, elektroniczna publikacja tekstów i druków,
innych niż reklamowe, udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness i ćwiczeń fizycznych poprzez media
elektroniczne, w tym za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej oraz z wykorzystaniem aplikacji mobilnych,
44 doradztwo w zakresie zdrowia i urody, w tym poprzez
media elektroniczne, za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej i aplikacji mobilnych, doradztwo dotyczące
odżywiania, w tym poprzez media elektroniczne, za pośrednictwem światowej sieci komputerowej i aplikacji mobilnych,
fizjoterapia, fizykoterapia, rehabilitacja.
(210)
(731)

(210) 503596
(220) 2019 08 19
(731) FUNDACJA TELESCOPE.EDU, Pszczółki
(540) (znak słowny)
(540) TELESCOPE.edu
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe- doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe, dostarczanie informacji dotyczących
edukacji, edukacja, informacje dotyczące kariery zawodowej
i usługi doradztwa zawodowego- doradztwo edukacyjne
i szkoleniowe, kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, trening umiejętności zawodowych, udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych
ludzi przygotowujących do wykonywania określonych zawodów, udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu,
usługi informacyjne dotyczące edukacji, warsztaty w celach
edukacyjnych, zapewnianie pokazów edukacyjnych, zapewnianie szkoleń online, szkolenie związane z karierą zawodową, szkolenia w zakresie możliwości zatrudnienia, skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa zawodowego,
seminaria, pokazy edukacyjne, organizowanie seminariów
w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, organizowanie festiwali do celów edukacyjnych, organizowanie edukacyjnych wycieczek
z przewodnikiem, ocena orientacji zawodowej, edukacja zawodowa dla młodych ludzi.

(210)
(731)
(540)
(540)
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503606
(220) 2019 08 20
WIESE GRZEGORZ, Tuchola
(znak słowno-graficzny)
W WIESE

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 37 konserwacja, serwis i naprawa pojazdów,
konserwacja, serwis, strojenie i naprawa silników, serwisowanie (przegląd) silników pojazdów, serwisowanie pojazdów
dostawczych, doradztwo dotyczące naprawy pojazdów,
dostarczanie informacji o naprawach pojazdów, instalacja
części zamiennych do pojazdów.
503612
(220) 2019 08 20
MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY JÓZEFOVIA
JÓZEFÓW, Józefów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MLKS JÓZEFOVIA Rok zał. 1951

(210)
(731)

(531) 24.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież i odzież sportowa, kurtki jako odzież
sportowa, czapki wełniane, czapki i czapki sportowe, czapki
jako nakrycia głowy, czapki bejsbolówki, czapki z daszkiem,
buty sport, buty treningowe (obuwie sportowe), 41 organizacja imprez sportowych, organizacja imprez i konkursów
sportowych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja imprez sportowych w dziedzinie piłki
nożnej, fankluby, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, zajęcia sportowe i rekreacyjne, zapewnienie obiektów i sprzętu
na potrzeby zajęć rekreacyjnych i rozrywki.
503649
(220) 2019 08 21
PRACOWNIA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH
I PEDAGOGICZNYCH-BARTOSZ M. RADTKE, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLIMAT4 Diagnoza Klimatu Pracy

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 dyski do rejestracji dźwięku i obrazu, w tym
płyty CD, DVD, BLUE-RAY oraz dyskietki, magnetyczne
i optyczne nośniki danych, nośniki informacji, oprogramowanie komputerowe, cyfrowe lub analogowe nośniki do zapisu
dźwięków lub obrazów, urządzenia i przyrządy naukowe,
urządzenia i przyrządy dydaktyczne, 16 czasopisma, gazety,

Nr ZT43/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

książki, papierowe materiały dydaktyczne, publikacje drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym on-line, książek, gazet,
czasopism, artykułów piśmienniczych, pomocy naukowych
i edukacyjnych, nagrań dźwiękowych i audiowizualnych,
41 edukacja i informacja o edukacji, organizowanie konkursów edukacyjnych, nauczanie, wydawanie gazet, książek,
czasopism oraz innych periodyków, wydawanie książek
i czasopism w postaci elektronicznej, wypożyczanie filmów,
publikacja elektroniczna on-line książek, gazet, czasopism
i innych periodyków, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, organizacja i przeprowadzanie szkoleń oraz konferencji o charakterze edukacyjnym.
503651
(220) 2019 08 21
PRACOWNIA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH
I PEDAGOGICZNYCH-BARTOSZ M. RADTKE, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFILSET System Profilowania Kompetencji
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z programami lojalnościowymi, 42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, projektowanie i opracowywanie
systemów komputerowych, rejestrowanie nazw domen,
45 rejestrowanie nazw domen.
(210) 503664
(220) 2019 08 21
(731) LENART IRENEUSZ OMEGA, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 01.15.24, 19.03.01, 11.03.06, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje gazowane bezalkoholowe.
503666
(220) 2019 08 21
ZAKŁADY KABLOWE BITNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BiT 1050
(510), (511) 9 kable i wiązki kablowe elektryczne, kable
i wiązki kablowe koncentryczne, kable i wiązki kablowe światłowodowe, kable i przewody telekomunikacyjne i teleinformatyczne, kable energoelektryczne i elektroenergetyczne
niskich, średnich i wysokich napięć, kable i przewody iskrobezpieczne i bezhalogenowe, kable i przewody akustyczne,
kable i przewody sygnalizacyjne i sterownicze, złącza elektryczne, koncentryczne i światłowodowe.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 dyski do rejestracji dźwięku i obrazu, w tym
płyty CD, DVD, BLUE-RAY oraz dyskietki, magnetyczne
i optyczne nośniki danych, nośniki informacji, oprogramowanie komputerowe, cyfrowe lub analogowe nośniki do zapisu
dźwięków lub obrazów, urządzenia i przyrządy naukowe,
urządzenia i przyrządy dydaktyczne, 16 czasopisma, gazety,
książki, papierowe materiały dydaktyczne, publikacje drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym on-line, książek, gazet,
czasopism, artykułów piśmienniczych, pomocy naukowych
i edukacyjnych, nagrań dźwiękowych i audiowizualnych,
41 edukacja i informacja o edukacji, organizowanie konkursów edukacyjnych, nauczanie, wydawanie gazet, książek,
czasopism oraz innych periodyków, wydawanie książek
i czasopism w postaci elektronicznej, wypożyczanie filmów,
publikacja elektroniczna on-line książek, gazet, czasopism
i innych periodyków, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, organizacja i przeprowadzanie szkoleń oraz konferencji o charakterze edukacyjnym.
503657
(220) 2019 08 21
LOYALTY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fd FINE DINERS TASTING MOMENTS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 29.01.02
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów motywacyjnych, 36 emisja bonów na posiłki, transfer elektroniczny
środków pieniężnych, wydawanie bonów używanych jako
pieniądze, wydawanie bonów wartościowych w związku

503668
(220) 2019 08 21
ZAKŁADY KABLOWE BITNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BiT 550
(510), (511) 9 kable i wiązki kablowe elektryczne, kable
i wiązki kablowe koncentryczne, kable i wiązki kablowe światłowodowe, kable i przewody telekomunikacyjne i teleinformatyczne, kable energoelektryczne i elektroenergetyczne
niskich, średnich i wysokich napięć, kable i przewody iskrobezpieczne i bezhalogenowe, kable i przewody akustyczne,
kable i przewody sygnalizacyjne i sterownicze, złącza elektryczne, koncentryczne i światłowodowe.
(210)
(731)

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

503670
(220) 2019 08 21
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(znak słowno-graficzny)
lashes BOOSTER

(531) 26.04.02, 26.04.14, 26.04.17, 26.04.22, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, maseczki do twarzy i do ciała, maski kosmetyczne, serum do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, talk i pudry
do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, mydła,
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środki do mycia i kąpieli, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, podkłady i pudry,
tusze do rzęs, stylizatory do brwi w postaci ołówka, żelu, kremu, proszku, cieni, sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, serum
przyspieszające wzrost rzęs i brwi, serum do rzęs i brwi, podkłady i pudry, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki
do celów medycznych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty
do rzęs, brwi, włosów i paznokci, lecznicze podkłady i pudry,
lecznicze preparaty na porost włosów, lecznicze preparaty
na porost rzęs i brwi, maski do celów leczniczych.
503671
(220) 2019 08 21
ZAKŁADY KABLOWE BITNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BiTinstal
(510), (511) 9 kable i wiązki kablowe elektryczne, kable
i wiązki kablowe koncentryczne, kable i wiązki kablowe światłowodowe, kable i przewody telekomunikacyjne i teleinformatyczne, kable energoelektryczne i elektroenergetyczne
niskich, średnich i wysokich napięć, kable i przewody iskrobezpieczne i bezhalogenowe, kable i przewody akustyczne,
kable i przewody sygnalizacyjne i sterownicze, złącza elektryczne, koncentryczne i światłowodowe .
(210)
(731)

(210) 503672
(220) 2019 08 21
(731) STĘPSKA KATARZYNA KABAK, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) kabak
(510), (511) 25 bielizna, biustonosze, bokserki, czapki jako
nakrycia głowy, halki [bielizna], majtki, majtki damskie, nakrycia głowy, paski [odzież], skarpetki, szaliki.
503673
(220) 2019 08 21
ZAKŁADY KABLOWE BITNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BiTfiber
(510), (511) 9 kable i wiązki kablowe elektryczne, kable
i wiązki kablowe koncentryczne, kable i wiązki kablowe światłowodowe, kable i przewody telekomunikacyjne i teleinformatyczne, kable energoelektryczne i elektroenergetyczne
niskich, średnich i wysokich napięć, kable i przewody iskrobezpieczne i bezhalogenowe, kable i przewody akustyczne,
kable i przewody sygnalizacyjne i sterownicze, złącza elektryczne, koncentryczne i światłowodowe.
(210)
(731)

503674
(220) 2019 08 21
ZAKŁADY KABLOWE BITNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BiTone
(510), (511) 9 kable i wiązki kablowe elektryczne, kable
i wiązki kablowe koncentryczne, kable i wiązki kablowe światłowodowe, kable i przewody telekomunikacyjne i teleinformatyczne, kable energoelektryczne i elektroenergetyczne
niskich, średnich i wysokich napięć, kable i przewody iskrobezpieczne i bezhalogenowe, kable i przewody akustyczne,
kable i przewody sygnalizacyjne i sterownicze, złącza elektryczne, koncentryczne i światłowodowe.
(210)
(731)
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503675
(220) 2019 08 21
SYNTHOS DWORY 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Oświęcim
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, sole kwasów organicznych i nieorganicznych, półfabrykaty do wytwarzania farb i lakierów,
adsorbenty, emulgatory, dyspersje tworzyw sztucznych, kleje
i spoiwa dla przemysłu, tworzywa sztuczne w stanie surowym, lateksy w stanie surowym, konserwanty kauczukowe,
żywice syntetyczne, żywice syntetyczne w stanie surowym,
tworzywa sztuczne w stanie surowym, lateksy do stosowania
w przemyśl, kleje pochodzenia organicznego, polistyren, polistyren modyfikowany kauczukiem, polistyren do spieniania,
produkty chemiczne stanowiące dyspersję wodną polimeru
octanu winylu, materiały polistyrenowe nieprzetworzone, żywice polistyrenowe, polistyren nieprzetworzony, polistyren
w postaci granulek przeznaczonych do spieniania, tworzywa
sztuczne w stanie surowym w każdej postaci, 17 kauczuk i wyroby z kauczuku nie ujęte w innych klasach, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, taśmy, pręty,
arkusze, płyty i kształtki z polistyrenu i styropianu, kauczuk
syntetyczny, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły,
materiały izolacyjne, przetworzone materiały polistyrenowe,
kauczuki w stanie surowym, kauczuk ciekły, polistyren pół-wykończony, spienione granulki polistyrenowe, 35 reklama
i marketing, sprzedaż detaliczna lub hurtowa, także za pośrednictwem Internetu, następujących towarów: produkty
chemiczne przeznaczone dla przemysłu, tworzywa sztuczne
w stanie surowym, materiały polistyrenowe nieprzetworzone,
kauczuk i wyroby z kauczuku, przetworzone materiały polistyrenowe, organizacja wystaw handlowych i reklamowych,
dostarczanie informacji w zakresie działalności gospodarczo
- handlowej, promocja sprzedaży, zarządzanie i administrowanie działalności handlowo - gospodarczej oraz pomoc w tym
zakresie, prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem pracowników, analiza kosztów, prowadzenie ksiąg, zarządzanie
zbiorami informatycznymi.
503687
(220) 2019 08 22
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RETMAN CRYSTAL VODKA RT ESTD 1884 NOBLE
PURE VODKA HIGH QUALITY PURE VODKA MADE
FROM THE GRAIN SPIRIT. PRODUCED IN OUR
MANUFACTURY VERY SMOOTH MADE IN POLAND
(210)
(731)
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(531)

27.05.01, 29.01.14, 03.03.01, 03.03.17, 03.03.24, 03.03.26,
24.09.02, 24.09.03, 24.01.03, 24.01.05, 24.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyłączeniem piwa,
wódka.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

41

503702
(220) 2019 08 22
CERAMIKA ARTYSTYCZNA VENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STONEWARE „BOCIAN” Hand made in Poland

(210)
(731)

503693
(220) 2019 08 22
KŁACZYŃSKI FILIP ECO-INVEST, Mielec
(znak słowno-graficzny)
King BURGER & PIZZA

26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 24.09.02,
24.09.03, 24.09.05, 24.09.10, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 25 odzież damska, męska i dziecięca, odzież reklamowa, odzież z tkanin naturalnych i sztucznych, odzież
skórzana, odzież dżinsowa, bielizna osobista, bluzki, dresy,
garnitury, garsonki, golfy, kamizelki, kąpielówki, konfekcja
odzieżowa, koszule, koszulki, kurtki, paski do odzieży, pidżamy, płaszcze, rękawiczki, skafandry, skarpety, spodenki,
spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szale, szaliki, szlafroki,
T-shirty, żakiety, nakrycia głowy, obuwie damskie, męskie
i dziecięce, 29 mięso, mięso świeże i mrożone, mięso: gotowane, grillowane, konserwowane, mielone, pieczone, smażone i wędzone, przetwory z mięsa, burgery i hamburgery
z mięsa i/lub warzyw, gotowe dania i przekąski na bazie
mięsa i warzyw, gotowe dania i przekąski z grilla na bazie
mięsa i warzyw, zestawy mięsne i/lub warzywne na grilla,
wyroby garmażeryjne na bazie mięsa i warzyw, konserwy
mięsne, wyroby i gotowe dania na bazie ziemniaków: frytki,
kluski, knedle, kopytka, krokiety, pierożki, placki, pyzy, owoce i warzywa konserwowane, krojone, kwaszone, suszone
i gotowane, przetwory z owoców i warzyw, sałatki owocowe
i warzywne, 30 żywność na bazie mąki spożywczej i przetworów zbożowych, wyroby piekarnicze: bułeczki, bułki,
bułki do hamburgerów i burgerów, chipsy, chleb, chleb bezdrożdżowy, rogale, spody do pizzy, gotowe dania i potrawy
na bazie mąki spożywczej, pierogi, placki, kluski, naleśniki,
pizza, sosy jako przyprawy, przyprawy, przyprawy suszone,
zioła konserwowane jako przyprawy, 32 napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, napoje orzeźwiające, zagęszczone
soki owocowe, soki owocowe i warzywne, nektary owocowe, lemoniady, bezalkoholowe wyciągi z owoców, syropy
do napojów, bezalkoholowe ekstrakty owocowe do napojów, koktajle bezalkoholowe, napoje wzbogacone witaminami, napoje izotoniczne, woda mineralna i źródlana, woda
gazowana, woda do napojów, piwo, 43 usługi hotelarskie
związane z rezerwacją, czasowym zakwaterowaniem oraz
wyżywieniem w hotelach, motelach, pensjonatach, domach wczasowych i turystycznych, usługi gastronomiczne
związane z podawaniem potraw i napojów w barach, food
truckach, karczmach, kawiarniach, pizzeriach, restauracjach,
przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, catering, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność i napoje, wynajmowanie na posiedzenia
sal wyposażonych w sprzęt audiowizualny teleinformatyczny: telefax, komputer, Internet.

(531) 03.07.07, 03.07.24, 27.05.01
(510), (511) 21 buteleczki nie z metali szlachetnych, cukiernice nie z metali szlachetnych, deski do krojenia chleba,
doniczki na kwiaty, osłonki ceramiczne, dzbanki nie z metali szlachetnych, dzbanki ceramiczne, garnki, czajniki nieelektryczne, czajniczki do herbaty nie z metali szlachetnych,
fajans, formy ceramiczne do zapiekania potraw, filiżanki,
gałki (uchwyty) porcelanowe, garnki kamionkowe, kubki, serwisy do kawy, herbaty nie z metali szlachetnych, przybory
do użytku w gospodarstwie domowym nie z metali szlachetnych, kieliszki do jajek, kandelabry, karafki, przybory kuchenne, półmiski nie z metali szlachetnych, miski, miseczki, mozaiki ze szkła nie do celów budowlanych, naczynia ceramiczne,
pucharki do owoców, serwetniki nie z metali szlachetnych,
ozdoby porcelanowe, wyroby z porcelany, wazony, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, ceramiczne
podstawki pod kieliszki, filiżanki lub kubki, klosze do przykrywania masła lub sera, krzemionka roztopiona inna niż dla
budownictwa, kółka na serwetki nie z metali szlachetnych,
maselniczki, łyżki wazowe, ekspresy do kawy nieelektryczne,
otwieracze do butelek, świeczniki, wyciskacze do owoców,
pojemniki ceramiczne, pudełka ozdobne ceramiczne, figurki,
statuetki z porcelany, terakoty lub szkła, skarbonki niemetalowe, solniczki, pieprzniczki ceramiczne, wyroby ze szkła emaliowanego, wazy ceramiczne, zastawa stołowa, inna niż noże,
widelce, łyżki, wyroby z kamionki, 35 usługi w zakresie zgrupowania na rzecz osób trzecich towarów w postaci ozdób,
wyrobów użytkowych, w tym dla gospodarstwa domowego
ze szkła, ceramiki, kamionki, porcelany i porcelitu pozwalającego wygodnie je oglądać i kupować w sklepie detalicznym,
w hurtowni oraz w ramach sprzedaży wysyłkowej poprzez
Internet, usługi związane z dekoracją wystaw sklepowych,
organizowanie targów, wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 37 usługi w zakresie zdobienia i malowania dekoracyjnego ozdób
i wyrobów użytkowych, w tym dla gospodarstwa domowego ze szkła, ceramiki, kamionki, porcelany i porcelitu.
503719
(220) 2019 08 22
POLSKIE ODPADY KOMUNALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) POK Polskie Zakłady Komunalne
(510), (511) 39 transport, magazynowanie, składowanie odpadów lub surowców odzyskanych, pomoc osobom trzecim, jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie kompleksowej obsługi terenu, na którą składa się usługa taka
jak wywóz pozostałych odpadów, pomoc osobom trzecim,
jednostkom samorządu terytorialnego, na którą składa się
usługa taka jak zabezpieczanie miejsc do sortowania i konfekcjonowania zbieranych surowców wtórnych, udzielanie
porad konsumentom i przedsiębiorcom na temat transpor(210)
(731)

42
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tu, pomoc osobom trzecim, jednostkom samorządu terytorialnego na którą składa się usługa taka jak wywóz zalegającego śniegu, informacja o powyższych usługach, 40 zbiórka
odpadów lub surowców odzyskanych, selektywna zbiórka
odpadów, odpadów opakowaniowych, eliminacja odpadów i surowców odzyskanych z segregacji odpadów metodą chemiczną, fizyczną, biologiczną, segregacja odpadów
i surowców odzyskanych, udzielanie porad konsumentom
i przedsiębiorcom na temat segregacji, przetwarzania i eliminacji odpadów i surowców odzyskanych z odpadów, udzielanie porad konsumentom i przedsiębiorcom na temat odpadów, zmniejszania produkcji odpadów, zbiórki odpadów,
doradztwo w zakresie gospodarowania odpadami, odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych, doradztwo, udzielanie porad, i pomoc, wsparcie organizacyjne, w zakresie
wypełniania przez przedsiębiorców obowiązków przedsiębiorców związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów,
odpadów opakowaniowych, w zakresie sprawozdawczości
związanej z wykonywaniem ww. obowiązków, ekspertyzy
i opinie w zakresie odzysku i recyklingu odpadów, odpadów opakowaniowych, informacja o powyższych usługach,
42 doradztwo w zakresie ochrony środowiska, udzielanie
porad konsumentom i przedsiębiorcom na temat ochrony
środowiska, ekspertyzy i opinie w zakresie ochrony środowiska, ekologii, doradztwo w dziedzinie pozyskiwania i zagospodarowywania surowców wtórnych, informacja o powyższych usługach.
503722
(220) 2019 08 22
POLSKIE ODPADY KOMUNALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POK POLSKIE ODPADY KOMUNALNE SP. Z O.O.

(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 transport, magazynowanie, składowanie
odpadów lub surowców odzyskanych, pomoc osobom
trzecim, jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie
kompleksowej obsługi terenu, na którą składa się usługa
taka jak wywóz pozostałych odpadów, pomoc osobom
trzecim, jednostkom samorządu terytorialnego, na którą
składa się usługa taka jak zabezpieczanie miejsc do sortowania i konfekcjonowania zbieranych surowców wtórnych, udzielanie porad konsumentom i przedsiębiorcom
na temat transportu, pomoc osobom trzecim, jednostkom
samorządu terytorialnego na którą składa się usługa taka
jak wywóz zalegającego śniegu, informacja o powyższych
usługach, 40 zbiórka odpadów lub surowców odzyskanych,
selektywna zbiórka odpadów, odpadów opakowaniowych,
eliminacja odpadów i surowców odzyskanych z segregacji
odpadów metodą chemiczną, fizyczną, biologiczną, segregacja odpadów i surowców odzyskanych, udzielanie porad
konsumentom i przedsiębiorcom na temat segregacji, przetwarzania i eliminacji odpadów i surowców odzyskanych
z odpadów, udzielanie porad konsumentom i przedsiębiorcom na temat odpadów, zmniejszania produkcji odpadów,
zbiórki odpadów, doradztwo w zakresie gospodarowania
odpadami, odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, doradztwo, udzielanie porad, i pomoc, wsparcie or-

Nr ZT43/2019

ganizacyjne, w zakresie wypełniania przez przedsiębiorców
obowiązków przedsiębiorców związanych z odzyskiem
i recyklingiem odpadów, odpadów opakowaniowych,
w zakresie sprawozdawczości związanej z wykonywaniem
ww. obowiązków, ekspertyzy i opinie w zakresie odzysku
i recyklingu odpadów, odpadów opakowaniowych, informacja o powyższych usługach, 42 doradztwo w zakresie ochrony środowiska, udzielanie porad konsumentom
i przedsiębiorcom na temat ochrony środowiska, ekspertyzy i opinie w zakresie ochrony środowiska, ekologii, doradztwo w dziedzinie pozyskiwania i zagospodarowywania
surowców wtórnych, informacja o powyższych usługach.
503733
(220) 2019 08 23
PGD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MÚNDI

(210)
(731)

(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 4 świece, świeczki, znicze, wkłady do zniczy,
35 usługi prowadzenia sprzedaży towarów takich jak: świece,
świeczki, znicze, wkłady do zniczy.
503747
(220) 2019 08 23
TARYMA ŁUKASZ SŁOWIŃSKI ZAKĄTEK,
Smołdziński Las
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SŁOWIŃSKI ZAKĄTEK
(210)
(731)

(531) 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama zewnętrzna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 43 domy turystyczne,
usługi hotelowe, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

503762
(220) 2019 08 25
MATYJASZKIEWICZ LUIZA SALON STYLIZACJI, Radom
(znak słowno-graficzny)
LN LUMANAILS.

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.18, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, 35 usługi sprzedaży kosmetyków,
41 pokazy dotyczące kosmetyków, 44 usługi kosmetyczne,
zabiegi kosmetyczne.
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503763
(220) 2019 08 24
MEGABAJT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tracer
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualnej, przenośne banki energii, głośniczki bezprzewodowe, słuchawki, mikrofony, kamery sportowe, rejestratory
jazdy, zasilacze do notebooków, ładowarki do urządzeń
mobilnych, listwy zasilające, przedłużacze elektryczne, wykrywacze przedmiotów metalowych do użytku przemysłowego lub wojskowego, przyrządy do wykrywania metalu,
z wyłączeniem towarów związanych z wentylacją ogrzewaniem, klimatyzacją, oświetleniem, sterowaniem budynkami,
16 sprzęt biurowy zawarty w tej klasie, niszczarki dokumentów, urządzenia do laminowania dokumentów do użytku
biurowego, 35 usługi sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży hurtowej, usługi sprzedaży detalicznej online, usługi
sprzedaży hurtowej online, eksport, import, w odniesieniu
do urządzeń technologii informacyjnej i audiowizualnej,
przenośnych banków energii, głośniczków bezprzewodowych, słuchawek, mikrofonów, kamer sportowych, rejestratorów jazdy, zasilaczy do notebooków, ładowarek do urządzeń mobilnych, listew zasilających, przedłużaczy elektrycznych, wykrywaczy przedmiotów metalowych do użytku
przemysłowego lub wojskowego, przyrządów do wykrywania metalu, z wyłączeniem towarów związanych z wentylacją ogrzewaniem, klimatyzacją, oświetleniem, sterowaniem
budynkami, usługi sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży hurtowej, usługi sprzedaży detalicznej online, usługi
sprzedaży hurtowej online, eksport, import, w odniesieniu
do sprzętu biurowego, niszczarek dokumentów, urządzeń
do laminowania dokumentów do użytku biurowego, administracja i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, elektroniczne przetwarzanie zamówień, handel (zarządzanie
w zakresie zamówień) w odniesieniu do urządzeń technologii informacyjnej i audiowizualnej, przenośnych banków
energii, głośniczków bezprzewodowych, słuchawek, mikrofonów, kamer sportowych, rejestratorów jazdy, zasilaczy
do notebooków, ładowarek do urządzeń mobilnych, listew
zasilających, przedłużaczy elektrycznych, wykrywaczy
przedmiotów metalowych do użytku przemysłowego lub
wojskowego, przyrządów do wykrywania metalu, z wyłączeniem towarów związanych z wentylacją, ogrzewaniem,
klimatyzacją, oświetleniem, sterowaniem budynkami, administracja i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, elektroniczne przetwarzanie zamówień, handel (zarządzanie
w zakresie zamówień) w odniesieniu do sprzętu biurowego,
niszczarek dokumentów, urządzeń do laminowania dokumentów do użytku biurowego.
503889
(220) 2019 08 28
AROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wałcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Think Tea

(210)
(731)

43

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 5 ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych,
ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, herbata
lecznicza, herbata odchudzająca do celów medycznych,
herbata z ziół do celów leczniczych, herbata ziołowa [napoje
lecznicze], herbaty ziołowe do celów leczniczych, lecznicze
napary ziołowe, mieszanki ziołowe do użytku medycznego,
napary lecznicze, napoje ziołowe do użytku leczniczego, napoje stosowane w lecznictwie, odżywcze suplementy diety,
suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla
ludzi wyciągi z roślin leczniczych, wyciągi z ziół leczniczych
wywary do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, zioła
lecznicze suszone lub zakonserwowane, 30 herbata, herbata
do zaparzania, herbata mrożona, herbata w torebkach, herbaty ziołowe inne niż do celów leczniczych, herbaty o smaku
owocowym (inne niż lecznicze), herbaty owocowe, herbaty
ziołowe [napary], kwiaty i liście jako substytuty herbaty, mieszanki herbat, napary, inne niż do celów leczniczych, napary
ziołowe, nielecznicze napoje na bazie herbaty, substytuty
herbaty, zioła do celów spożywczych, zioła przetworzone,
zioła suszone.
(210)
(731)
(540)
(540)

503894
(220) 2019 08 28
DZIĘGIELOWSKA SYLWIA, Łomianki
(znak słowno-graficzny)
Pan GOLONKA

(531) 02.01.01, 02.01.11, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 43 bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary
szybkiej obsługi [snack-bary], catering w kafeteriach szybkiej obsługi, dekorowanie ciast, dekorowanie żywności,
dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo
kulinarne, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem
furgonetek, herbaciarnie, imprezy firmowe [zapewnianie
jedzenia i napojów], informacja o usługach restauracyjnych,
informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, informowanie i porady w zakresie przygotowywania
posiłków, kafeterie [bufety], katering obejmujący żywność
i napoje dla instytucji, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje
na przyjęcia koktajlowe, kawiarnia, koktajlbary, kontraktowe
usługi w zakresie żywności, lodziarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering), obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów
dla gości, oferowanie żywności i napojów w sklepach
z pączkami, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe,
organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizacja przyjęć weselnych [miejsca], organizowanie bankietów, organizowanie posiłków w hotelach, pizzerie, porady
dotyczące przepisów kulinarnych, przygotowanie dań
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kuchni hiszpańskiej do bezpośredniego spożycia, przygotowanie dań kuchni japońskiej do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków,
przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz,
puby, restauracje dla turystów, restauracje oferujące dania
na wynos, restauracje samoobsługowe, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem,
rezerwacja stolików w restauracjach, rzeźbienie w jedzeniu,
serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie napojów w małych browarniach,
serwowanie napojów w pubach z browarem, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie
żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, serwowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, serwowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, snack-bary, stołówki,
świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność
i napoje w obiektach wystawienniczych, świadczenie usług
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy, świadczenie usług kateringowych
obejmujących żywność i napoje w obiektach na zjazdy,
udostępnianie opinii na temat restauracji, udostępnianie
opinii na temat restauracji i barów, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, udzielanie informacji dotyczących restauracji,
udzielanie informacji w zakresie barów, usługi barów i restauracji, usługi barów kawowych, usługi barów piwnych,
usługi barów typu fast-food na wynos, usługi barów z fajkami wodnymi, usługi barów z sokami, usługi barowe, usługi
bufetów w zakresie barów koktajlowych, usługi cateringu
specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas targów, degustacji i imprez publicznych, usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas wesel
i prywatnych imprez, usługi cateringu zewnętrznego, usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi doradców
w zakresie win, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi
doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność
i napoje, usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, usługi
doradcze związane z technikami pieczenia, usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów], usługi kateringowe,
usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych, usługi
kateringowe dla firm, usługi kateringowe dla placówek
edukacyjnych, usługi kateringowe dla szkół, usługi kateringowe dla szpitali, usługi kateringowe obwoźne, usługi kateringowe oferujące kuchnię hiszpańską, usługi kateringowe
oferujące kuchnię japońską, usługi kateringowe oferujące
kuchnię europejską, usługi kateringowe w prywatnych
salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi kateringowe w zakresie bufetów firmowych, usługi kawiarni,
usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], usługi
klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi
koktajlbarów, usługi mobilnych restauracji, usługi obiektów
gościnnych [posiłki i napoje], usługi ogródków piwnych,
usługi osobistych kucharzy, usługi prywatnego klubu kolacyjnego, usługi prywatnego klubu picia, usługi restauracji
fast-food, usługi restauracji hiszpańskich, usługi restauracji
hotelowych, usługi restauracji japońskich, usługi restauracji
serwujących tempurę, usługi restauracji specjalizujących
się w makaronach udon i soba, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji sprzedających
sushi, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji,
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w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, usługi restauracji washoku, usługi restauracji z daniami ramen,
usługi restauracyjne, usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi
rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi rezerwacji pokojów, usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków,
usługi snack-barów, usługi świadczone przez bary bistro,
usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie pubów, usługi w zakresie
restauracji [brasserie], usługi w zakresie sprzedaży posiłków
na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos,
usługi zaopatrzenia w napoje, usługi zaopatrzenia w żywność, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, winiarnie,
zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.
(210) 503896
(220) 2019 08 28
(731) GRABIŃSKI JAN WALDEMAR, Kieźliny
(540) (znak słowny)
(540) DEFIL
(510), (511) 41 organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, kształcenie praktyczne (pokazy), organizowanie konkursów.
503903
(220) 2019 08 28
FRYTKI BELGIJSKIE W KRAKOWIE. ŁUKASZ WILK
I MATEUSZ SZPAK SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Frytki belgijskie
(210)
(731)

(531)

08.07.08, 26.01.05, 26.01.16, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.22, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 przystawki na bazie warzyw, przekąski
na bazie warzyw, pasty do smarowania na bazie warzyw,
ziemniaki preparowane, frytki, frytki ziemniaczane, warzywa preparowane, warzywa przetworzone, przetworzone
owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych), 30 przeciery warzywne (sosy), mąka ziemniaczana do celów spożywczych, aromaty do przekąsek
inne iż olejki eteryczne, aromaty do żywności, przyprawy,
przyprawy smakowe, sosy, sól, 43 usługi gastronomiczne,
usługi barów szybkiej obsługi, bufetów, obsługi gastronomicznej z własnym zapleczem, produktami i transportem,
restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi osobistych kucharzy, usługi restauracyjne, wypożyczanie
urządzeń do gotowania.
(210)
(731)
(540)
(540)

503916
(220) 2019 08 28
SYSIAK BLANKA SYS, Kamionka
(znak słowno-graficzny)
DANIA BABCI ZOSI
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.04.02, 26.04.18, 26.07.25, 29.01.12
(510), (511) 29 zupy, składniki do sporządzenia zup, przetwory do zup jarzynowych, warzywa suszone, 30 liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, liofilizowane
dania, których głównym składnikiem jest makaron, potrawy
na bazie ryżu, potrawy na bazie kaszy.
(210) 503927
(220) 2019 08 28
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) LONG 4 LASHES BY OCEANIC FABULASH MASCARA
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, mydła, środki do mycia i kąpieli, kosmetyki do demakijażu, kosmetyki do rzęs i brwi, tusze do rzęs, kosmetyki
do pielęgnacji paznokci, kosmetyki do pielęgnacji włosów,
środki do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe,
tusze do rzęs, stylizatory do brwi w postaci ołówka, żelu, kremu, proszku, cieni, sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, serum
przyspieszające wzrost rzęs i brwi, maski kosmetyczne, serum
do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki
kolorowe, podkłady i pudry, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych,
lecznicze tusze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi, włosów i paznokci, lecznicze podkłady i pudry, lecznicze preparaty na porost włosów, lecznicze preparaty na porost rzęs i brwi, maski
do celów leczniczych.
(210) 503932
(220) 2019 08 29
(731) STOŻEK GRZEGORZ, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.07.25, 29.01.12
(510), (511) 19 budowlane konstrukcje niemetalowe, cegły,
niemetalowe elementy budowlane w postaci płyt, niemetalowe budowlane elementy wykończeniowe, niemetalowe
materiały budowlane, palisady niemetalowe, płoty i parkany
niemetalowe, niemetalowe ekrany akustyczne, płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe, podłogi niemetalowe,
podłogowe płytki niemetalowe, profile niemetalowe dla budownictwa, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe,
płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych,
zaprawy budowlane, 35 zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi agencji importowo - eksportowych, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie nabywania dla
osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
42 projektowanie budowlane, projektowanie urbanistyczne,
usługi inżynieryjne.
503940
(220) 2019 08 29
TRI-COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Narama
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) 3 color

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 27.07.02, 26.01.03, 26.01.17,
29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do pomiaru barw, urządzenia pomiarowe, do liczenia, wyrównywania i kalibracji, takie jak
spektrometry, spektrofotometry, elektroniczne analizatory
kolorów, kolorymetry oraz połyskomierze, oprogramowanie do wyżej wymienionych towarów, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna towarów w związku z urządzeniami do pomiaru barw za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
503943
(220) 2019 08 29
HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HORTUŚ
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, przetwory owocowe i warzywne, mrożone
owoce i warzywa, mrożone owoce i warzywa z dodatkiem
sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone mieszanki owocowe i warzywne, mrożone mieszanki owocowe i warzywne z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone
dania gotowe z owoców i warzyw, mrożone dania gotowe
wegetariańskie z owoców i warzyw, mrożone dania gotowe z dodatkiem mięsa, mrożone dania gotowe z warzyw
i/ lub mięsa z dodatkiem wyrobów mącznych, mrożone
dania gotowe z warzyw i/lub mięsa z dodatkiem sosów
i/lub ziół i/lub przypraw, musy owocowe, przeciery owocowe i warzywne, miąższ z owoców, sałatki owocowe i warzywne, owoce i warzywa puszkowane, skórki owocowe,
chipsy owocowe, przekąski z owoców, przekąski na bazie
owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie
suszonych owoców, zupy, składniki do sporządzania zup,
smoothie owocowe, warzywne i owocowo-warzywne
z przewagą produktów mlecznych, żywność dietetyczna
składająca się głównie z owoców i warzyw, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu składająca się
głównie z owoców i warzyw, 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody
smakowe, produkty do wytwarzania wody mineralnej
i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
koktajle bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe,
warzywne i owocowo-warzywne, zagęszczone soki owocowe i warzywne, soki przecierowe owocowe, warzywne
i owocowo-warzywne, soki tłoczone owocowe, warzywne
i owocowo-warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości
energetycznej, owocowe, warzywne i owocowo-warzywne soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem
i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sorbety jako napoje, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje
serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania napojów, esencje do napojów,
ekstrakty do napojów, smoothie owocowe, warzywne,
owocowo-warzywne, z dodatkiem lub bez dodatku nasion,
z dodatkiem lub bez dodatku ekstraktów roślinnych, z dodatkiem lub bez dodatku produktów mlecznych.
(210)
(731)
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503985
(220) 2019 08 30
JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jurajski Party Drink
(210)
(731)
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(540) moniówka

(531)

(531) 05.07.12, 05.07.22, 11.03.02, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
503988
(220) 2019 08 30
JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jurajski Party Drink Mojito

(210)
(731)

29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 03.07.24, 26.01.03, 26.01.15,
26.02.07, 05.05.20
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, restauracje samoobsługowe, restauracje z grillem, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, usługi hotelowe, usługi restauracyjne, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy,
zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego.
503999
(220) 2019 08 30
JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jurajski Party Drink
(210)
(731)

(531)

05.03.11, 05.07.21, 05.07.22, 11.03.02, 26.04.06, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.

(531)

503990
(220) 2019 08 30
JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jurajski Party Drink

(210)
(731)

(210)
(731)

29.01.15, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 05.07.11, 05.07.22,
05.03.11, 05.03.15, 11.03.02, 26.04.06
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
504024
(220) 2019 09 02
ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORUM KOSZALIN

(531)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
503994
(220) 2019 08 30
PIOTROWSKA MONIKA MONIÓWKA
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE,
Nowe Kawkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

29.01.11, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 26.11.03, 26.11.06,
26.11.09
(510), (511) 35 usługi reklamy, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie przedsiębiorstwem, prace biurowe, usługi centrum handlowego, mianowicie organizacyjne
i zawodowe zarządzanie centrum handlowym oraz usługi
w zakresie marketingu, organizowanie i koordynacja spraw
bieżących oraz pomoc, mianowicie organizowanie i prowadzenie imprez reklamowych, usługi doradcze w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, pomoc w zakresie zarządzania
handlowego lub przemysłowego, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, bezpośrednia reklama pocztowa, usługi
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public relations, publikowanie tekstów reklamowych, przygotowywanie kolumn reklamowych, pokazy towarów dla celów
promocyjnych, pośrednictwo i realizacja transakcji handlowych, także w ramach handlu elektronicznego, organizowanie kontaktów handlowych i biznesowych, również za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie farb, barwników, środków wybielających i innych substancji stosowanych w praniu, środków do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydeł, wyrobów perfumeryjnych,
olejków eterycznych, preparatów toaletowych, środków
do pielęgnacji włosów, środków do czyszczenia zębów, olejów i tłuszczów przemysłowych, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie świec i knotów do celów oświetleniowych, preparatów farmaceutycznych i weterynaryjnych, wyrobów sanitarnych do celów medycznych, substancji dietetycznych do celów medycznych, żywności dla niemowląt, plastrów, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie materiałów opatrunkowych,
środków odkażających, metalowych materiałów i elementów
dla budownictwa, budynków i przenośnych budynków z metalu, posągów i dzieł sztuki z metali nieszlachetnych, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie drzwi metalowych, bram
metalowych, okien metalowych i metalowych osłon okiennych, pojemników oraz metalowych artykułów transportowych i opakowaniowych, maszyn i obrabiarek do przetwarzania materiałów i produkcji, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie obrabiarek, narzędzi ręcznych i przyborów obsługiwanych ręcznie, sztućców, broni białej, z wyjątkiem broni palnej,
brzytew, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie urządzeń
do nagrywania transmisji i reprodukcji dźwięku i obrazu, magnetycznych nośników informacji, usług sprzedaży detalicznej w zakresie płyt dźwiękowych, kas fiskalnych, maszyn liczących, urządzeń do przetwarzania danych i komputerów, urządzeń do gaszenia ognia, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów ortopedycznych, urządzeń do oświetlania gotowania, chłodzenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę i celów
sanitarnych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pojazdów,
sztucznych ogni, metali szlachetnych i ich stopów, ozdobnych
pudełek z metali szlachetnych, puszek z metali szlachetnych,
monet, trofeów z metali szlachetnych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie posągów z metali szlachetnych i ich stopów,
ozdób odzieżowych z metali szlachetnych, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie biżuterii, kamieni szlachetnych, zegarków i przyrządów zegarmistrzowskich, instrumentów muzycznych, papieru, tektury, podkładek papierowych, chusteczek papierowych, naklejek, stożkowych toreb papierowych,
toreb papierowych, pudełek z papieru, szyldów z papieru
i tektury, materiałów drukowanych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie materiałów introligatorskich, fotografii, artykułów piśmienniczych, klejów do artykułów papierniczych lub
do celów gospodarstwa domowego, materiałów dla artystów, pędzli, maszyn do pisania i artykułów biurowych (z wyjątkiem mebli), usługi sprzedaży detalicznej w zakresie materiałów instruktażowych i dydaktycznych (z wyjątkiem aparatów), materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych,
czcionek drukarskich, matryc do druku, kauczuku, gutaperki,
gumy, miki, kulek gumowych, mat gumowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ozdobnych odznak z miki, tworzyw sztucznych w formie wyciśniętej stosowanych w produkcji, materiałów do pakowania, uszczelniających i izolacyjnych, przewodów giętkich (nie z metalu), usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie skóry i imitacji skóry, skórzanych pudełek, skórzanych etui, toreb skórzanych, skórzanych walizek,
skórzanych toreb podróżnych, skórzanych sznurówek, skóry
do mebli, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie skór zwierzęcych, skór surowych, kufrów i toreb podróżnych, parasoli,
parasoli przeciwsłonecznych i lasek, biczy, uprzęży i wyrobów
rymarskich, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie materia-
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łów budowlanych (niemetalowych), mebli, luster, ram do obrazów, mebli z drewna, drewnianych figurek, drewnianych
pudełek, korków, szkatułek z korka, tablic korkowych (umeblowanie), mebli z trzciny, koszy wiklinowych, szkatułek z wikliny,
pojemników z rogu, pojemników z kości, figurek z kości, popiersi z kości, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie biżuterii
z kości słoniowej, figurek z kości słoniowej, szkatułek z fiszbinu,
fiszbinów do gorsetów i parasolek i parasoli, muszli, biżuterii
z żółtego bursztynu, szkatułek z żółtego bursztynu, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie statuetek z żółtego bursztynu, szkatułek z macicy perłowej, szkatułek z sepiolitu, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie przyborów i pojemników
gospodarstwa domowego lub kuchennych, grzebieni i gąbek, pędzli, z wyjątkiem pędzli malarskich, materiałów do wyrobu szczotek i pędzli, artykułów do czyszczenia, wełny stalowej, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie nieprzetworzonego lub półprzetworzonego szkła, z wyjątkiem szkła budowlanego, wyrobów szklanych, porcelany i wyrobów ceramicznych, lin, sznurków, siatek, namiotów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie plandek, żagli, worków, materiałów wyściełających i wypełniających, z wyjątkiem gumy lub tworzyw
sztucznych, materiałów tekstylnych z nieprzetworzonych
włókien, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie przędzy i nici
do użytku tekstylnego, tekstyliów i wyrobów włókienniczych,
narzut na łóżka i obrusów, odzieży, obuwia, nakryć głowy, koronek i haftów, wstążek i galonów, guzików, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie haftek, szpilek i igieł, sztucznych kwiatów, dywanów, dywaników, wycieraczek i mat, linoleum i innych materiałów do przykrywania podłóg, ściennych materiałów dekoracyjnych (nietekstylnych), gier, zabawek, artykułów
gimnastycznych i sportowych, ozdób choinkowych, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie mięsa, ryb, drobiu i dziczyzny, ekstraktów mięsnych, konserwowanych, mrożonych, suszonych i gotowanych owoców i warzyw, galaretek, dżemów,
kompotów, jaj, mleka i produktów mlecznych, jadalnych olejów i tłuszczy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kawy,
herbaty, kakao i substytutów kawy, ryżu, tapioki i sago, mąki
i produktów zbożowych, chleba, ciast i wyrobów cukierniczych, lodów, cukru, miodu, melasy, drożdży, proszku do pieczenia, soli, musztardy, octu, sosów (przyprawy), przypraw,
lodu, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów rolnych, ogrodniczych i leśnych oraz zbóż, żywych zwierząt,
świeżych owoców i warzyw, nasion, żywych roślin i kwiatów,
karmy dla zwierząt, słodu, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz
innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych
i soków owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów, napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa),
tytoniu, artykułów dla palaczy, zapałek, 36 bankowość, usługi
związane z majątkiem nieruchomym, usługi podmiotu odpowiedzialnego za budowę, mianowicie przygotowanie budowy pod względem finansowym, administrowanie domami
czynszowymi, agencje nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi inwestycyjne, wynajmowanie pomieszczeń sklepowych i biur oraz zarządzanie pomieszczeniami sklepowymi i biurami, zarządzanie finansami, 41 nauczanie, rozrywka, zajęcia sportowe i kulturalne, organizowanie
i prowadzenie konferencji, seminariów, warsztatów, kolokwiów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie zajęć sportowych i konkursów, organizowanie
wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie konkursów (edukacyjnych lub rozrywkowych), nagrywanie na taśmach wideo, zarządzanie obiektami rekreacyjnymi, sportowymi i rozrywkowymi oraz wynajem obiektów rekreacyjnych, sportowych i rozrywkowych.
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(210) 504037
(220) 2019 09 02
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA SUMMER’S BACK
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry,
preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny
intymnej nielecznicze, środki perfumeryjne, perfumy, wody
toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki
do pielęgnacji ust nielecznicze, środki do czyszczenia zębów
i nielecznicze środki do pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne,
środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty
do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych,
preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci
do celów leczniczych.
(210) 504039
(220) 2019 09 02
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA WINTER’S COMING
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne
i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej
nielecznicze, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe
i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust
nielecznicze, środki do czyszczenia zębów, nielecznicze środki do pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli
do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.
(210)
(731)
(540)
(540)

504049
(220) 2019 09 03
KIERSKI MARIUSZ BOTHOUSE, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
sigmoidal

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe i aplikacje, w szczególności wykorzystujące sztuczną inteligencję (artificial intelligence) i uczenie maszynowe (machine learning), w szczególności
silnik sztucznej inteligencji dokonujący analiz materiałów tekstowych pod kątem wyszukiwania inwestycji, analizy kondycji
finansowej i przewidywania przyszłych wyników przedsiębiorstw, analizy postrzegania marki/firmy przez społeczność
internetową, a także identyfikowania nowych potencjalnych
podmiotów wartych zainwestowania, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, analizy
kosztów, badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w za-
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kresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 42 usługi konsultingowe w dziedzinie stosowania sztucznej inteligencji (artificial intelligence), usługi konsultingowe w dziedzinie uczenia
maszynowego (machine learning), integrowanie oprogramowania i aplikacji, wdrażanie oprogramowania, aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, badania naukowe i technologiczne, w szczególności dotyczące oprogramowania wykorzystującego sztuczną inteligencję oraz uczenie maszynowe, chmura obliczeniowa, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu, prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, przechowywanie danych elektronicznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

504064
(220) 2019 09 03
KIERSKI MARIUSZ BOTHOUSE, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ticary

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe i aplikacje, w szczególności wykorzystujące sztuczną inteligencję (artificial intelligence) i uczenie maszynowe (machine learning), w szczególności
silnik sztucznej inteligencji dokonujący analiz materiałów tekstowych pod kątem wyszukiwania inwestycji, analizy kondycji
finansowej i przewidywania przyszłych wyników przedsiębiorstw, analizy postrzegania marki/firmy przez społeczność
internetową, a także identyfikowania nowych potencjalnych
podmiotów wartych zainwestowania, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, analizy
kosztów, badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 42 usługi konsultingowe w dziedzinie stosowania sztucznej inteligencji (artificial intelligence), usługi konsultingowe w dziedzinie uczenia
maszynowego (machinę learning), integrowanie oprogramowania i aplikacji, wdrażanie oprogramowania, aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, badania naukowe i technologiczne, w szczególności dotyczące oprogramowania wykorzystującego sztuczną inteligencję oraz uczenie maszynowe, chmura obliczeniowa, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu, prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, przechowywanie danych elektronicznych.
504071
(220) 2019 09 03
PRIMESOFT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) PanParagon
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, pobieralne apli(210)
(731)
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kacje na telefony komórkowe do zarządzania informacjami,
oprogramowanie użytkowe, freeware [oprogramowanie
darmowe], oprogramowanie do pobrania, oprogramowanie do planowania, oprogramowanie do smartfonów,
oprogramowanie dla księgowości, oprogramowanie do zarządzania finansami, oprogramowanie typu wirtualny asystent, oprogramowanie do zarządzania danymi, pobieralne
oprogramowanie komputerowe do zarządzania danymi,
oprogramowanie do monitorowania, kontrolowania i przeprowadzania operacji w świecie rzeczywistym, 35 zarządzanie rachunkowością, zbieranie i analizy informacji i danych związanych z zarządzaniem rachunkowością, doradztwo i informacja w zakresie zarządzania rachunkowością,
zarządzanie bazami danych, pozyskiwanie, systematyzacja
i analizy danych statystycznych, zarządzanie, kompilacja,
weryfikacja baz danych oraz przetwarzania danych, usługi
wprowadzania, sortowania i przetwarzania danych, gromadzenie danych, wyszukiwanie, gromadzenie i analizowanie
danych z badań rynku, usługi doradczo-informacyjne w zakresie przetwarzania danych, tworzenie komputerowych
baz danych, usługi udostępniania informacji dotyczących
przetwarzania danych, przetwarzanie danych do celów administracyjnych, 36 usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeń osobistych, informacja o ubezpieczeniach, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, 42 elektroniczne przechowywanie plików i dokumentów, elektroniczne przechowywanie fotografii cyfrowych,
hosting aplikacji mobilnych, oprogramowanie jako usługa
[SaaS], przechowywanie danych elektronicznych, przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania
komputerowego, dostępnego on-line, analizy oraz wyceny ekspertów w zakresie przetwarzania danych, wsparcie
organizacyjne do elektronicznego przetwarzania danych,
wynajem oprogramowania do odczytywania oraz pracy
ze zbiorami danych, utrzymywanie, zabezpieczanie, szyfrowanie, dekodowanie, odzyskiwanie, projektowanie baz
danych, analizy baz danych, w tym ich wydajności, projektowanie programów, systemów oraz narzędzi do zbierania,
przetwarzania, przechowywania i przesyłania danych oraz
procesorów danych, usługi migracji danych, usługi inżynieryjne dotyczące przetwarzania danych, usługi hurtowni
danych, usługi doradztwa informatycznego dotyczącego
przetwarzania danych, skomputeryzowana analiza danych,
instalacja i aktualizacja programów do przetwarzania danych, eksploracja danych, badania dotyczące przetwarzania danych.
504075
(220) 2019 09 03
PRIMESOFT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PanParagon

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 04.05.02
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, pobieralne aplikacje na telefony
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komórkowe do zarządzania danymi, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania informacjami,
oprogramowanie użytkowe, freeware [oprogramowanie
darmowe], oprogramowanie do pobrania, oprogramowanie do planowania, oprogramowanie do smartfonów,
oprogramowanie dla księgowości, oprogramowanie do zarządzania finansami, oprogramowanie typu wirtualny asystent, oprogramowanie do zarządzania danymi, pobieralne
oprogramowanie komputerowe do zarządzania danymi,
oprogramowanie do monitorowania, kontrolowania i przeprowadzania operacji w świecie rzeczywistym, 35 zarządzanie rachunkowością, zbieranie i analizy informacji i danych związanych z zarządzaniem rachunkowością, doradztwo i informacja w zakresie zarządzania rachunkowością,
zarządzanie bazami danych, pozyskiwanie, systematyzacja
i analizy danych statystycznych, zarządzanie, kompilacja,
weryfikacja baz danych oraz przetwarzania danych, usługi
wprowadzania, sortowania i przetwarzania danych, gromadzenie danych, wyszukiwanie, gromadzenie i analizowanie
danych z badań rynku, usługi doradczo-informacyjne w zakresie przetwarzania danych, tworzenie komputerowych
baz danych, usługi udostępniania informacji dotyczących
przetwarzania danych, przetwarzanie danych do celów administracyjnych, 36 usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeń osobistych, informacja o ubezpieczeniach, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, 42 elektroniczne przechowywanie plików i dokumentów, elektroniczne przechowywanie fotografii cyfrowych,
hosting aplikacji mobilnych, oprogramowanie jako usługa
[SaaS], przechowywanie danych elektronicznych, przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania
komputerowego, dostępnego on-line, analizy oraz wyceny ekspertów w zakresie przetwarzania danych, wsparcie
organizacyjne do elektronicznego przetwarzania danych,
wynajem oprogramowania do odczytywania oraz pracy
ze zbiorami danych, utrzymywanie, zabezpieczanie, szyfrowanie, dekodowanie, odzyskiwanie, projektowanie baz
danych, analizy baz danych, w tym ich wydajności, projektowanie programów, systemów oraz narzędzi do zbierania,
przetwarzania, przechowywania i przesyłania danych oraz
procesorów danych, usługi migracji danych, usługi inżynieryjne dotyczące przetwarzania danych, usługi hurtowni
danych, usługi doradztwa informatycznego dotyczącego
przetwarzania danych, skomputeryzowana analiza danych,
instalacja i aktualizacja programów do przetwarzania danych, eksploracja danych, badania dotyczące przetwarzania danych.
(210) 504079
(220) 2019 09 03
(731) WRODYCKI ŁUKASZ FINE ART MEDIA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) stayOn
(510), (511) 9 urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, akumulatory elektryczne, celki akumulatorowe,
baterie elektryczne, skrzynki na baterie, urządzenia do ładowania baterii, baterie słoneczne, cewki elektromagnetyczne,
cewki elektryczne, chipy, czytniki kodów kreskowych, czytniki
znaków optycznych, czytniki [sprzęt przetwarzania danych],
kodery magnetyczne, nadajniki [telekomunikacja], prostowniki prądu, przetwornice elektryczne, przewody magnetyczne, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych,
urządzenia do ładowania baterii, urządzenia do przetwarzania
informacji, urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia
pomiarowe, woltomierze, wykrywacze [detektory].
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(210) 504092
(220) 2019 09 04
(731) Zentiva, k.s., Praga, CZ
(540) (znak słowny)
(540) ZIDENAC
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
504100
(220) 2019 09 04
BIELAWSKA WYTWÓRNIA NAPOJÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Bielawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) żużlove

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo.
504108
(220) 2019 09 04
ROHA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NUBO
(210)
(731)

(531)

01.15.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.12, 26.11.01,
26.11.12
(510), (511) 11 nawilżacze powietrza, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia
wentylacyjne.
(210) 504116
(220) 2019 09 05
(731) WATOŁA PRZEMYSŁAW FARMAPLUS, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) ŻEL NIEDŹWIEDZIA
(510), (511) 3 kosmetyki, produkty i środki ziołowe do celów
kosmetycznych, żele kosmetyczne, żele ziołowe do celów
kosmetycznych.
(210) 504117
(220) 2019 09 05
(731) WATOŁA PRZEMYSŁAW FARMAPLUS, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) BALSAM NIEDŹWIEDZIA
(510), (511) 3 kosmetyki, produkty i środki ziołowe do celów
kosmetycznych, balsamy kosmetyczne, balsamy ziołowe
do celów kosmetycznych.
504121
(220) 2019 09 05
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BILAXA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne dla celów medycznych, dietetyczna żywność
i substancje do celów medycznych, dietetyczna żywność
i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt.
(210)
(731)
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504155
(220) 2019 09 05
SZCZERBA PAWEŁ INDYWIDUALNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Rzeszów; SOKOŁOWSKI JAKUB
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA, Łańcut; JANUSZEK SŁAWOMIR
GABINET GINEKOLOGICZNY FEMMEDICA, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) FemMedica
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe
do pobrania, aplikacje do pobrania, aplikacje biurowe i biznesowe, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, edukacyjne aplikacje mobilne, 44 usługi lekarskie,
usługi ginekologiczne, usługi położnicze, ambulatoryjna
opieka medyczna, badania medyczne, badania przesiewowe,
doradztwo medyczne w zakresie ciąży, usługi doradcze w zakresie laktacji, usługi farmaceutyczne, usługi badań krwi, usługi
informacji medycznej, usługi klinik medycznych, usługi świadczone przez szpitale, usługi w zakresie szczepień, przeprowadzanie badań medycznych, usługi medyczne w dziedzinie
onkologii, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

504160
(220) 2019 09 06
OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia
(540) (znak słowny)
(540) MATRIX
(510), (511) 5 batony energetyzujące stanowiące zamienniki
posiłków zawierające dodatki odżywcze, batony proteinowe
wzbogacone o składniki odżywcze do celów leczniczych
i profilaktycznych, suplementy diety, białkowe suplementy
diety, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety
składające się z aminokwasów, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, odżywcze suplementy diety,
suplementy diety dla sportowców, suplementy diety dla
osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, dodatki
dietetyczne, dietetyczne dodatki do żywności, preparaty dietetyczne i odżywcze, mieszanki do picia będące suplementami diety, koktajle białkowe, dodatki odżywcze, 29 batony
spożywcze na bazie orzechów, batoniki na bazie orzechów
będące zamiennikami posiłków, batony organiczne na bazie
orzechów i ziaren, batony na bazie orzechów i nasion, batoniki na bazie owoców i orzechów, batoniki na bazie owoców
będące zamiennikami posiłków, batony spożywcze na bazie
soi, chipsy sojowe, przekąski na bazie orzechów, przekąski
na bazie mleka, masło z orzechów, masło kokosowe [olej kokosowy], masło migdałowe, pasty na bazie orzechów, 30 nielecznicze słodycze do zastosowania jako część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, batony zbożowe, batony zbożowe i energetyczne, batoniki energetyczne na bazie zbóż,
wysokoproteinowe batoniki zbożowe, batoniki zbożowe
będące zamiennikami posiłków, batony spożywcze na bazie
zbóż, produkty zbożowe w postaci batonów, batoniki na bazie pszenicy, batoniki owsiane, batoniki muesli, batony czekoladowe, batoniki z polewą czekoladową, batony gotowe
do spożycia na bazie czekolady, batoniki na bazie czekolady
będące zamiennikami posiłków, batoniki nugatowe w polewie czekoladowej, batony sezamowe, batony z orzechów
w karmelu, orzeszki ziemne zatopione w karmelowym batoniku, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców jako wyroby cukiernicze, cukierki, batony
i guma do żucia, pasty czekoladowe do smarowania, kremy
czekoladowe, ciasto w proszku.
(210)
(731)
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504168
(220) 2019 09 06
IT SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IT SERWIS
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn,
42 hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych.
504194
(220) 2019 09 06
RETAIL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SO SOUTLET
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.18, 26.03.01, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie artykułów sportowych.
504195
(220) 2019 09 06
SUPERFALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sieradz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPERFALA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, usługi restauracyjne, usługi barowe.
504197
(220) 2019 09 06
NOWAK WIESŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NOW-MARK, Konstantynów Łódzki
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531)

21.03.01, 24.01.03, 24.01.05, 29.01.14, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.06, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.12
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy.
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504198
(220) 2019 09 06
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ALLEGRO LOKALNIE
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów online, aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania sklepów online, 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 online w odniesieniu
do licytacji elektronicznych oraz oceny online 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, przemysłu 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 porów(210)
(731)
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nywania 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 online, informacja, doradztwo i konsultacje
dotyczące wyżej wymienionych usług.
504199
(220) 2019 09 06
NOWAK WIESŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NOW-MARK, Konstantynów Łódzki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOOTBALL
(210)
(731)

(531)

24.01.03, 24.01.05, 24.01.09, 24.01.23, 26.01.03, 26.01.15,
26.01.16, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.10, 26.11.12,
29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 24.09.02, 24.09.05,
24.09.07, 26.04.05, 26.04.06, 26.04.18, 03.05.17, 03.05.24,
03.05.26
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy.
504202
(220) 2019 09 06
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 26.04.09, 26.05.11, 29.01.13
(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 re-
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klamowej 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, przemysłu 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
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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.
504203
(220) 2019 09 06
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) allegro Lokalnie
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(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 online 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, przemysłu samochodowego, elektroniki, telekomunikacji, usługi
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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.
504206
(220) 2019 09 06
FCGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) colorshake
(210)
(731)

(531) 24.17.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 18 torby, torebki, torebki na biodra [nerki], torebki, portmonetki i portfele, worki, sakiewki, torebki - worki,
worki ze sznurkiem, plecaki, 25 odzież, odzież męska, odzież
dziecięca, dzianina [odzież], odzież damska, odzież męska,
damska i dziecięca, odzież surfingowa, paski [odzież], obuwie
męskie i damskie, czapki [nakrycia głowy], ubrania codzienne, sukienki damskie, bluzki, bluzy z kapturem, bluzy sportowe, topy [odzież], szorty [odzież], spódnice, spodnie, krótkie
spodnie, spodenki, spódnico-spodenki, opaski na głowę
[odzież], akcesoria na szyję, legginsy, bluzy dresowe, spodnie
dresowe, czapki sportowe, czapki z daszkiem, czapki bez
daszków, czapki jako nakrycia głowy, kombinezony piankowe, kombinezony piankowe do surfingu, kombinezony piankowe do windsurfingu, kombinezony piankowe do sportów
wodnych powierzchniowych, kąpielówki, czepki kąpielowe,
kąpielowe kostiumy, kostiumy kąpielowe, spodenki kąpielo-
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we, kostiumy kąpielowe dla kobiet, kostiumy kąpielowe dla
mężczyzn, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, bikini,
bielizna, kamizelki, kamizelki [bezrękawniki], balerinki [obuwie], botki, buty wodoodporne, kalosze, japonki, obuwie
męskie i damskie, obuwie dla mężczyzn, obuwie dla kobiet,
obuwie dla dzieci, obuwie codzienne, tenisówki, sandały,
apaszki [chustki], bielizna dla mężczyzn, bielizna dla kobiet,
biustonosze, golfy [odzież], kombinezony [odzież], koszule,
kostiumy, kurtki [odzież], piżamy, rękawiczki, skarpetki, swetry, stroje plażowe, szlafroki, szaliki [odzież], t-shirty z krótkim
rękawem.
504210
(220) 2019 09 08
LE VERNIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LE VERNIS

(210)
(731)
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(210) 504223
(220) 2019 09 07
(731) FIJAŁKOWSKI ANDRZEJ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EMMA
(510), (511) 9 okulary, oprawki do okularów, oprawki do okularów korekcyjnych i okularów przeciwsłonecznych, szkła
kontaktowe, szkło optyczne, soczewki do okularów, soczewki
kontaktowe, okulary przeciwsłoneczne, okulary korekcyjne.
(210) 504224
(220) 2019 09 07
(731) FIJAŁKOWSKI ANDRZEJ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ATTICA
(510), (511) 9 okulary, oprawki do okularów, oprawki do okularów korekcyjnych i okularów przeciwsłonecznych, szkła
kontaktowe, szkło optyczne, soczewki do okularów, soczewki
kontaktowe, okulary przeciwsłoneczne, okulary korekcyjne.
504238
(220) 2019 09 09
AKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowny)
(540) Kangurek
(510), (511) 16 papierowe podstawki pod karafki, podstawki
pod kufle do piwa, ręczniki papierowe, serwetki stołowe papierowe, serwety na stół papierowe, 35 doradztwo w zakresie wyborów środków konsumpcyjnych, reklama zestawów
konsumpcyjnych, usługi agencji importowo - eksportowych,
sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym i za pośrednictwem
globalnej sieci internetowej, a także wysyłkowej wyrobów
oznaczonych znakiem „Kangurek”, promocja sprzedaży dla
osób trzecich.
(210)
(731)

(531)

26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, bielizna damska, bielizna osobista,
bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, gorsety, majtki, halki,
półhalki, figi damskie, bielizna nocna, piżamy, koszule nocne,
pasy do pończoch, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez
ofertę bezpośrednią bielizny, zarządzanie sklepami detalicznymi, hurtowymi, internetowymi.
504214
(220) 2019 09 08
DRABCZYK MARTA AVANGARDA-PODNIOSE.PL,
Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODNIOSE.pl PRACE DŹWIGOWE MINI ŻURAWIAMI
(210)
(731)

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

(531)

(531)

24.17.02, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.10, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.11, 29.01.13, 03.13.16, 03.13.24
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa urządzeń
podnośnikowych, urządzeń podnośnikowych hydraulicznych, stalowych podnośników, sprzętu podnośnikowego
do transportu bliskiego ładunków, podnośników platformowych, podnośników do użytku z pojazdami, podnośników
do ładunków, podnośników pneumatycznych, podnośników do przeładunku materiałów, maszyn podnośnikowych
do transportu materiałów masowych, maszyn podnośnikowych do transportu bliskiego ładunków, dźwigów, dźwigów
samobieżnych, dźwigów gąsienicowych, dźwigów załadowczych, dźwigów towarowych, maszyn dźwigowych, podnośników, podnośników obsługiwanych ręcznie, podnośników
widłowych, 37 wynajem sprzętu podnośnikowego, wynajem dźwigów, konserwacja i naprawa dźwigów, serwisowanie dźwigów, serwis i naprawa urządzeń do podnoszenia.

504260
(220) 2019 09 09
KLIMKIEWICZ WOJCIECH, Wtelno
(znak słowno-graficzny)
Klimkiewicz

29.01.13, 05.07.13, 05.07.23, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14,
26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.11
(510), (511) 29 cebula konserwowana, chipsy owocowe,
chipsy ziemniaczane, dżemy, fasolka konserwowa, galaretki,
galaretki owocowe, groszek konserwowy, kapusta kwaszona,
karczochy konserwowe, kiszone warzywa, kompot żurawinowy, kompozycje owoców przetworzonych, konserwowane warzywa, korniszony, krążki cebuli, liofilizowane warzywa, marmolada, miąższ owoców, mrożone owoce, owoce
gotowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane
w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, pasta
z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z owoców tłoczonych,
przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory do zup jarzynowych, sałatki owocowe, sałatki warzywne, skórki warzywne,
sok pomidorowy do gotowania, soki roślinne do gotowania,
warzywa gotowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, zupy, 31 aloes, burak, cebula świeża, cukinie świeże,
czosnek świeży, fasola świeża, groch świeży, grzyby świeże,
kabaczki świeże, karczochy świeże, karmy i pasze dla zwierząt, kompozycje świeżych owoców, korzenie cykorii, krzewy,
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kukurydza, napoje dla zwierząt domowych, nasiona, ogórki
świeże, owoce świeże, papryki, pory świeże, pszenica, rabarbar świeży, rośliny, sadzonki, sałata świeża, soczewica świeża,
szpinak świeży, świeże ziemniaki, warzywa świeże, wytłoki
z owoców, 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, cydr bezalkoholowy, esencje do produkcji
napojów, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje na bazie owoców lub warzyw,
napoje orzeźwiające, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owocowe nektary bezalkoholowe, soki i napoje
pomidorowe, preparaty do produkcji napojów, soki, soki
warzywne, sorbety (napoje), syropy do lemoniady, syropy
do napojów.
(210)
(731)
(540)
(540)

504262
(220) 2019 09 09
STAWICKA EWA STAWICKA MANAGEMENT, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
evi Medi Spa Klinika J. Stawicki

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
27.05.19, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 24.17.20
(510), (511) 35 sprzedaż kosmetyków i artykułów toaletowych, 44 usługi kosmetyczne, usługi medyczne i paramedyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

504264
(220) 2019 09 09
MALIŃSKI TOMASZ WALDEMAR THIS WAY, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
HEALTHY BEAUTY

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 26.01.01, 26.01.06,
26.11.01, 26.11.13, 05.05.16, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 3 kosmetyki do samoopalania, kosmetyki
do rzęs, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do ust, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do brwi, kosmetyki do włosów,
kremy do ciała [kosmetyki], zmywacze do paznokci [kosmetyki], kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki do makijażu skóry, peelingi do twarzy [kosmetyki], kolorowe kosmetyki do oczu, podkłady do paznokci [kosmetyki], kosmetyki
do pielęgnacji urody, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do cery zmarszczkowej, toniki do twarzy [kosmetyki],
kremy do twarzy [kosmetyki], maseczki do skóry [kosmetyki], kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki],
płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki do pielęgnacji
skóry [kosmetyki], płyny do mycia twarzy [kosmetyki], preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], środki do oczyszczania
skóry twarzy [kosmetyki], kosmetyki w postaci cieni do powiek, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], żele do twarzy
i ciała [kosmetyki], środki wyszczuplające [kosmetyki], inne
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niż do celów medycznych, środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, paski do wybielania zębów
nasączone preparatami do wybielania zębów [kosmetyki],
44 usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone online lub osobiście, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania
makijażu, usługi farbowania brwi, usługi farbowania rzęs,
usługi farbowania włosów, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi koloryzacji brwi, usługi koloryzacji
rzęs, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi
kosmetyczne, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania
makijażu, usługi kształtowania brwi, usługi kręcenia włosów,
usługi laserowego usuwania owłosienia, usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi manicure i pedicure, usługi
manicure świadczone podczas wizyt domowych, usługi męskich salonów fryzjerskich, usługi mikrodermabrazji, usługi
nitkowania brwi, usługi obcinania włosów, usługi opalania
natryskowego, usługi opalania natryskowego dla ciała ludzkiego, usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji paznokci
rąk, usługi pedicure, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, usługi podkręcania rzęs, usługi prostowania włosów, usługi przedłużania
rzęs, usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi salonów
fryzjerskich, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi salonów oferujących opalanie natryskowe, usługi salonów
piękności, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi salonu fryzjerskiego
dla dzieci, usługi salonu opalania natryskowego, usługi spa,
usługi spa medycznych, usługi sztucznego opalania, usługi
terapii mikroigłowej, usługi trwałej ondulacji włosów, usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie laserowego
odmładzania skóry, usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi w zakresie mikropigmentacji, usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, usługi w zakresie nauki o włosach i skórze głowy, usługi
w zakresie odchudzania, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy,
usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi w zakresie
pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa], usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie pielęgnacji
włosów, usługi w zakresie planowania diety odchudzającej,
usługi w zakresie porad kosmetycznych, usługi w zakresie
terapii za pomocą światła, usługi w zakresie udostępniania
obiektów i sprzętu solariów, usługi w zakresie usuwania włosów, usługi w zakresie wybielania zębów, usługi w zakresie
zabiegów upiększających, usługi woskowania ciała ludzkiego, usługi woskowania ciała w celu usuwania włosów u ludzi, usługi zabiegów na cellulitis, usługi zabiegów na cellulit,
usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, usuwanie cellulitu z ciała, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, wynajem sprzętu do higieny i pielęgnacji urody
u ludzi, wynajem sprzętu do pielęgnacji skóry, wypożyczanie
instrumentów stomatologicznych, wypożyczanie maszyn
i urządzeń do użytku w salonach piękności lub męskich zakładach fryzjerskich, wypożyczanie maszyn i urządzeń medycznych, wypożyczanie sprzętu medycznego i służącego
ochronie zdrowia, zabiegi depilacyjne, zabiegi higieniczne
dla ludzi, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla
ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne
dla włosów, zabiegi terapeutyczne dla ciała, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zabiegi pielęgnacji urody, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, analiza kosmetyczna, chirurgia plastyczna, chirurgia kosmetyczna, depilacja woskiem,
doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące kosmetyków,
doradztwo dotyczące urody, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, doradztwo medyczne w zakresie re-
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dukcji masy ciała, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała
i urody, doradztwo w zakresie urody, elektroliza do celów
kosmetycznych, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania
owłosienia, elektroliza kosmetyczna, fizjoterapia, informacje
dotyczące masażu, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja
urody, fryzjerstwo męskie, fryzjerstwo, salony fryzjerskie, gabinety pielęgnacji skóry, konsultacje dentystyczne, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, kosmetyczne
usuwanie żylaków za pomocą lasera, kosmetyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, kosmetyczny zabieg
laserowy na wzrost włosów, kosmetyczny zabieg laserowy
skóry, laserowe usuwanie grzyba palców nóg, laserowe usuwanie tatuaży, laserowe usuwanie żylaków, laserowy zabieg
kosmetyczny pajączków, leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, manicure,
usługi manicure, masaż, masaż gorącymi kamieniami, masaż
i masaż terapeutyczny shiatsu, masaż sportowy, masaż tajski, masaż tkanek głębokich, masaże, medyczna pielęgnacja
stóp, męskie salony fryzjerskie, mycie włosów szamponem,
nadzór nad programami redukcji wagi, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, opieka zdrowotna w zakresie masaży
terapeutycznych, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, pielęgnacja stóp, pielęgnacja
urody, pielęgnacja urody dla ludzi, planowanie i nadzorowanie diety, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających,
poradnictwo w zakresie odżywiania, rehabilitacja fizyczna,
salony fryzjerskie, salony piękności, ścinanie włosów, solaria,
stylizacja, układanie włosów, świadczenie usług przez salony
piękności, udostępnianie obiektów i sprzętu toaletowego,
udostępnianie obiektów i sprzętu saun, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji
zdrowotnej, udzielanie informacji w zakresie suplementów
diety i odżywiania, udzielanie informacji w zakresie wypożyczania maszyn i aparatury medycznej, udzielanie informacji
w dziedzinie stylizacji włosów, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy
ciała, udzielanie informacji związanych z suplementami diety
i odżywczymi, udzielanie informacji związanych z usługami
salonów piękności, usługi asystenta dentysty, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące
pielęgnacji urody, usługi doradcze dotyczące odżywiania,
usługi doradcze dotyczące urody, usługi czyszczenia zębów,
usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi doradcze
w zakresie dietetyki.
(210)
(731)
(540)
(540)
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 12.01.10
(510), (511) 20 lustra (srebrzone szkło), lusterka do golenia,
lusterka do makijażu do torebek, lusterka do makijażu
do użycia w domu, lusterka do szafek, lustra [meble], lustra
[nieprzenośne], lustra z elektrycznym oświetleniem, lustra
z nadrukiem, lustra ścienne, lustra łazienkowe, haczyki
na ubrania, haczyki na ubrania, niemetalowe, haczyki niemetalowe do wieszania odzieży, haczyki, niemetalowe,
do wieszaków stojących na ubrania, haki do wieszania płasz-
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czy, stojaki do wieszania ubrań, stojaki na kapelusze, stojaki
na ubrania, stojaki na ubrania wykonane z materiałów niemetalowych, stojaki wystawowe na stroje, wieszaki do płaszczy, wieszaki do ubrań [meble], wieszaki stojące do ubrań,
wieszaki stojące na płaszcze, bezpieczne łóżeczka dziecięce,
elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin [poduszki],
hybrydowe łóżka stanowiące łóżka wodne o miękkich brzegach [inne niż do użytku medycznego], elektryczne kołyski
dla niemowląt, japońskie poduszki na podłogę (zabuton),
karimaty, kosze dla niemowląt, kosze do noszenia dzieci, kółka samonastawne do łóżek niemetalowe, leżaczki dziecięce
typu bujaki, listwowe podstawy łóżek (stelaże), łóżeczka dla
dzieci, łóżka, łóżka drewniane, łóżka dziecięce, łóżka piętrowe, łóżka przenośne, łóżka przystosowane do użytku osób
z trudnościami w poruszaniu się, łóżka składane dla dzieci,
materace, materace [inne niż materace położnicze], materace dmuchane, materace dmuchane, do celów niemedycznych, materace kempingowe, materace nadmuchiwane
kempingowe, materace ogniotrwałe, materace piankowe,
materace puchowe z pierzem [piernaty], materace wykonane z elastycznego drewna, maty dla dzieci do spania, maty
do drzemki [poduszki lub materace], maty kempingowe
do spania [materace], metalowe ramy łóżek, nadmuchiwane
podgłówki, łóżka zawierające materace z wkładem sprężynowym, łóżka zawierające stelaże do tapczanów, łóżka
ze schowkiem [szufladami], nakładki wierzchnie na materace, piankowe materace kempingowe, podstawy łóżek, regulowane łóżka, ramy do łóżek, gałki drewniane, uchwyty ceramiczne do mebli, uchwyty ceramiczne do szafek, szuflad
i mebli, uchwyty ceramiczne do szafek, uchwyty ceramiczne do szuflad, uchwyty do szuflad, nie z metalu, uchwyty
do wanny, niemetalowe, uchwyty porcelanowe, uchwyty
porcelanowe do szuflad, uchwyty przyssawkowe [mocowania], uchwyty szklane do szuflad, uchwyty z tworzyw
sztucznych do szuflad, akcesoria do przechowywania ubrań,
biblioteczki [regały na książki], barki [meble], barki ruchome
[meble], biurka, biurka do celów biurowych, biurka i stoły,
biurka modułowe [meble], biurka z regulacją wysokości, blaty [części mebli], blaty kuchenne [meble], blaty na szafki,
blaty na szafki przeznaczone do użytku ze zlewozmywakami, blaty robocze, blaty robocze w postaci mebli, bramki
zabezpieczające dla dzieci, bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych [meble],
bufety ruchome [meble], cokoły [meble], dekoracyjne listwy
wykończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli robionych na wymiar, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli
robionych na wymiar, dekoracyjne listwy wykończeniowe
z drewna do mebli, dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych do umieszczania na szafkach wystawowych, dekoracyjne panele drewniane [meble], dodatkowe części blatu
rozkładanego stołu, dopasowane nakrycia na meble, dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, dopasowane pokrowce na meble, drewniane komody pokryte papierem
ozdobnym, drewniane półki i stojaki [meble], drzwi do mebli, drzwi do mebli wykonane z materiałów niemetalowych,
drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucznych, drzwi
do mebli ze szkła, drzwi do szaf, drzwi do szafek, drzwi przechylne metalowe [części mebli], drzwi przechylne niemetalowe [części mebli], drzwi przesuwne do mebli, drzwi przesuwne do szaf, drzwi przezroczyste ze szkła do mebli,
drzwiczki do mebli, duże wyściełane fotele, dywanowe
podkładki ochronne pod nogi mebli, elementy dzielące
przestrzeń [meble], ekrany [meble] do celów pokazowych,
wystawowych, ekrany [meble], elementy mebli segmentowych, niemetalowe [meble], niemetalowe elementy łączące
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do mebli, elementy meblowe, elementy metalowe mebli
segmentowych [meble], elementy mocujące do mebli, niemetalowe, elementy mocujące do półek, niemetalowe, elementy wnętrza szaf, elementy wykończeniowe szuflad, niemetalowe, fotele biurowe, fotele, fotele bujane, fotele dopasowane do kształtu ciała [contour chair], fotele ergonomiczne z funkcją masażu na siedząco, fotele z regulowanym
oparciem i podparciem dla nóg [meble], fronty do szaf i szafek, fronty do szafek, fronty szuflad, gabloty [inne niż chłodnicze szafy przeszklone], gabloty [inne niż chłodnicze lady
przeszklone], gabloty szklane, garderoby, haki niemetalowe
do mebli, kanapo-tapczany, kanapy, kanapy rozkładane, kartoteki [meble], kasy [meble sklepowe], kojce, kółka samonastawne, nie z metalu, kółka samonastawne, kółka samonastawne wyjmowane, kółka samonastawne z tworzyw
sztucznych, komody [meble], kołyski bujane, komódki z szufladami, komody ścienne, komplety mebli do salonu, komputerowe stanowiska pracy [meble], konsole [meble]
do montażu sprzętu elektronicznego [pulpity sterownicze],
konsole [meble], konstrukcje półek, nie z metalu [meble],
kontuary [meble], kontuary [stoły], kredensy, kredensy [meble], kredensy na serwis do podawania herbaty [chadansu],
kredensy, toaletki, komody, krzesełka dla niemowląt, krzesełka kąpielowe dla niemowląt, krzesełka do wanny, krzesła,
krzesła bankietowe, krzesła biurowe, krzesła dla biur kreślarskich, krzesła dla wędkarzy, krzesła [fotele] biurowe, krzesła,
fotele z ruchomym oparciem, krzesła konferencyjne, krzesła
kreślarskie, krzesła na jednej nodze, krzesła na kółkach, krzesła na ramie ślizgowej, krzesła nadmuchiwane, krzesła obrotowe, krzesła przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, krzesła robocze, krzesła sako,
krzesła składane, krzesła stołowe, kufry [szafki], kwietniki
[meble], lady robocze [meble], lady sprzedażowe [meble],
ławy [meble], ławy ogrodowe połączone na stałe z ławkami,
łazienkowe umywalki obudowane szafką, leżaki, leżaki
do opalania, listwy profilowe do mebli [gzymsy], listwy
z tworzywa sztucznego do ochrony krawędzi mebli, łóżka
plażowe, łóżka futonowe [meble], łóżka plażowe z osłonami
przeciwwiatrowymi, łóżka, pościel, materace, poduszki, lustra i lusterka stojące, małe dwuosobowe kanapy, materiał
do wykładania szuflad z tworzyw sztucznych, materiały
z tworzyw sztucznych na brzegi półek, maty do kojców
dziecięcych, meble, meble antyczne, meble biurowe, meble
biurowe metalowe, meble dla dzieci, meble dla niemowląt,
meble dla osób niepełnosprawnych fizycznie, osób z upośledzeniem ruchowym i inwalidów, meble do akwariów pokojowych, meble do celów katalogowania, meble do eksponowania towarów, meble do kantyn, meble do oranżerii,
meble do pokojów dziecinnych, meble do przebieralni, meble do przechowywania, meble do przewijania niemowląt,
meble do przyczep kempingowych, meble do sal koncertowych, meble do salonu, meble do samochodów kempingowych, meble do sauny, meble do siedzenia, meble do użytku w audytoriach, meble do użytku w publicznych toaletach, meble do wiwariów, meble do wnętrz, meble do wyposażenia sklepów, meble domowe, meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble drewniane, meble domowe wykonane z drewna, meble gięte, meble komputerowe, meble
kempingowe, meble kuchenne, meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, meble kuchenne z regulacją wysokości, meble łączone, meble metalowe, meble łazienkowe, meble metalowe i meble kempingowe, meble
modułowe [kombinowane], meble na miarę (do zabudowy), meble nadmuchiwane, meble niemetalowe [inne niż
specjalnie stworzone do użytku medycznego lub laboratoryjnego], meble ogrodowe, meble ogrodowe drewniane,
meble ogrodowe [patio], meble ogrodowe wykonane
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z metalu, meble ogrodowe wykonane z drewna, meble
ogrodowe z aluminium, meble ogrodowe z tworzyw
sztucznych, meble przystosowane do użytku na zewnątrz,
meble przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, meble przystosowane do układania
jedno na drugim, meble rattanowe, meble sklepowe, meble
skórzane, meble stołówkowe, meble sypialne, meble sypialniane na miarę (do zabudowy), meble sypialniane na wymiar (do zabudowy), meble szkolne, meble tapicerowane,
meble w stylu antycznym, meble wielofunkcyjne, meble
wykonane głównie ze szkła, meble wykonane z substytutów drewna, meble wykonane z tworzyw sztucznych, meble wykonane ze stali, meble wykonane ze stalowych rurek,
meble wypoczynkowe, meble z listewek, meble z opcją
zmieniania w łóżka, meble z tworzyw sztucznych, meble
z przegrodami na butelki [barki], meble z tworzyw sztucznych do łazienek, meble zawierające łóżka, meble ze szkła,
meblościanki, półki meblowe, metalowe drzwi do mebli,
metalowe przegródki do półek [części mebli], metalowe
przesłony [meble], miniaturowe meble wykonane z drewna,
miniaturowe meble wykonane z włókna drzewnego, modułowe układy półek [meble], moduły biurkowe, moduły
do przechowywania [meble], nakładki siedzeniowe jako
części mebli, nakrycia na siedzenia [uformowane] na meble,
narożniki [meble], niemetalowe części mebli, niemetalowe
dozowniki do serwetek, mocowane na stałe, niemetalowe
gwoździe tapicerskie, niemetalowe narożniki ochronne nakładane na meble, niemetalowe podpórki do półek, niemetalowe półki ścienne [meble], niemetalowe prowadnice
do szuflad, niemetalowe przegródki do półek, niemetalowe
przegródki do półek stanowiące części mebli, niemetalowe
regały magazynowe [meble], niemetalowe skrzynie na narzędzia [puste], niemetalowe ślizgi do mebli, niemetalowe
szafki na narzędzia [puste], niemetalowe uchwyty do mebli,
niemetalowe uchwyty do szuflad, niemetalowe wieszaki
do półek, niemetalowe wsporniki do półek stanowiące części mebli, niemetalowe zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy [meble], niemetalowe wsporniki półek,
nogi do mebli, okucia zapadek, niemetalowe, niemetalowe
okucia mebli, osłony do kominków (meble), panele meblowe, panele drewniane do mebli, parawany [meble], parawany z jednym skrzydłem [meble], płyty meblowe, podstawki
pod książki, podstawki pod laptopy, podpórki pod książki,
półki [meble], półki metalowe, półki na buty, półki na książki,
półki na żywność, przegrody drewniane do mebli, rozkładane bramki zabezpieczające do schodów, rozkładane bramki
zabezpieczające do otworów drzwiowych, rozkładane fotele, rozkładane fotele [do siedzenia i spania], rozkładane meble z obiciem, ruchome biurka, ruchome ławki, regały [meble], regały drewniane [meble], segmenty półek drewnianych [meble], segmenty mebli ściennych, skrzynki na narzędzia [meble], sprzęt biurowy [meble], stanowiska pracy
[meble], stanowisko pracy z komputerem [meble], stelaże
tapczanów, stojaki [meble] pod telewizor, stojaki [meble]
do użycia ze sprzętem audio, stojaki [meble] na antałki, stojaki na głośniki [meble], stojaki na książki [meble], stojaki
na parasole, stojaki na telefony [meble], stojaki, półki, stojaki
wielofunkcyjne [meble], stoliczki na kolana, stoliczki pod
laptopy, stoliki kawowe, stoliki komputerowe, stoliki nocne,
stoliki pod umywalkę [meble], stoliki przy kanapie, stoliki
salonowe, stoliki składane, stoliki z mozaiką, stołki barowe,
stołki obrotowe, stoły biurowe, blaty stołowe, stoły do celów toaletowych, stoły do jadalni, stoły do kartotek, stoły
do pisania, stoły do pracy, stoły kempingowe, stoły komputerowe, stoły konferencyjne, stoły łączone na stałe z siedzeniami [meble piknikowe], stoły kuchenne, stoły kreślarskie
[meble], stoły marmurowe, stoły [meble], stoły na jednej
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nodze, stoły piknikowe, stoły toaletowe, stopki do mebli,
szafki [części zestawu], szafki do celów wystawowych [inne
niż chłodnicze szafki wystawowe], szafki do łazienek, szafki
do przechowywania przedmiotów, szafki do przechowywania [meble], szafki do sypialni, szafki do toalet, szafki kuchenne, szafki łazienkowe, szafki łazienkowe z umywalkami,
szafki [meble], szafki na klucze [meble], szafki na kosze
na odpadki, szafki na materiały biurowe [meble], szafki
na płyty [meble], szafki na serwisy do herbaty, szafki
na ubrania, szafki na umywalki, szafki nocne, szafki ogniotrwałe, szafki ogniotrwałe niemetalowe [meble], szafki pod
zlewem, szafki ścienne, szafki posiadające właściwości
ognioodporne, szafki z lustrami, szafki zamykane, szafki
ze schowkami, szafy [meble], szafy na dokumenty w postaci
mebli, szafy wnękowe, szafy z lustrami, szuflady, szuflady
do komódki do układania w stosy, szuflady [części mebli],
szuflady do mebli, szuflady do przechowywania [meble],
szuflady do przechowywania kart, taborety, taborety łazienkowe, taborety robocze, taborety ruchome [meble],
tace na buty [meble], tapczany posiadające miejsce
do przechowywania, tapczany wykonane z drewna, tapczany wykonane z tworzyw sztucznych, niemetalowe taśmy kryjące do krycia łączeń przylegających do siebie dywanów, toaletki [meble], toaletki z trzema lustrami, trzyczęściowe komplety mebli [meble], umywalki obudowane
szafką, szafki pod umywalki, unoszące się na wodzie [nadmuchiwane] siedzenia, wieszaki na krawaty, wieszaki
na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki
na ubrania, żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy [meble], zestawy części [sprzedawane razem],
z których montuje się meble, zestawy mebli, zestawy części
[sprzedawane jako całość] do montażu w meble, zestawy
mebli kuchennych, zewnętrzne meble, złącza do mebli, złącza meblowe niemetalowe.
(210) 504269
(220) 2019 09 09
(731) P.P.H. KOSTRZEWA SPÓŁKA JAWNA, Giżycko
(540) (znak słowny)
(540) HPR
(510), (511) 11 pompy ciepła.
504276
(220) 2019 09 09
PROVITUS DĄBROWSCY, MALESA SPÓŁKA JAWNA,
Radzymin
(540) (znak słowny)
(540) Kozackie
(510), (511) 29 pokrojone sałatki warzywne, uprzednio
pokrojone warzywa do sałatek, sałatki gotowe, sałatki warzywne, przetworzone buraki, kapusta przetworzona, przetworzone warzywa kapustne, kapusta kwaszona, ogórki
kwaszone, ogórki małosolne, krojone warzywa, warzywa
solone, warzywa marynowane, warzywa przetworzone,
mieszanki warzywne, warzywa konserwowane, warzywa
w słoikach, gotowe produkty z warzyw, warzywa konserwowane w occie, warzywa konserwowane w plasterkach,
ogórki marynowane, ogórki konserwowe, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących produktów: pokrojone
sałatki warzywne, uprzednio pokrojone warzywa do sałatek, sałatki gotowe, sałatki warzywne, przetworzone buraki,
kapusta przetworzona, przetworzone warzywa kapustne,
kapusta kwaszona, warzywa, warzywa solone, warzywa
marynowane, warzywa przetworzone, mieszanki warzywne, warzywa konserwowane, warzywa w słoikach, gotowe produkty z warzyw, warzywa konserwowane w occie,

(210)
(731)
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warzywa konserwowane w plasterkach, ogórki kwaszone,
ogórki małosolne, krojone, ogórki marynowane, ogórki
konserwowe.
504278
(220) 2019 09 09
NATUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NATUX
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi
finansowania, usługi pośrednictwa finansowego, 41 doradztwo zawodowe, organizowanie seminariów, sympozjów,
konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 45 usługi prawne, badania prawne, usługi monitorowania prawnego.
(210)
(731)

504279
(220) 2019 09 09
MERIT AKTIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 360º Księgowość
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 27.07.11, 24.17.05,
24.17.09, 26.01.01, 26.01.03, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 9 oprogramowanie dla księgowości, oprogramowanie do przygotowywania zeznań podatkowych,
oprogramowanie, oprogramowanie firmowe, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie do wykonywania
płatności, oprogramowanie do zarządzania dokumentami,
oprogramowanie serwerów w chmurze, oprogramowanie
komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych,
oprogramowanie komputerowe do zarządzania arkuszami
kalkulacyjnymi, pobieralne oprogramowanie komputerowe
do zarządzania informacjami, oprogramowanie użytkowe
do usług przetwarzania w chmurze, oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, 35 księgowość, skomputeryzowana księgowość, księgowanie kosztów, księgowość i rachunkowość, usługi biznesowe biegłych
księgowych, rachunkowość, księgowość i audyt, rachunkowość, w szczególności księgowość, księgowość i prowadzenie ksiąg, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości,
doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, prowadzenie księgowości w zakresie elektronicznego transferu funduszy, doradztwo księgowe w zakresie
podatków, skomputeryzowane ustalanie wysokości podatku
[rachunkowość], 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie
oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz
wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
504289
(220) 2019 09 10
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) CYCLOMAX
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi i zwierząt.
(210)
(731)
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504325
(220) 2019 09 11
STRĄGOWSKI RYSZARD PHU SZTAKSEL, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MOTOROWODNI NET PL

(531) 15.07.07, 18.03.14, 18.04.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 39 wypożyczanie żaglówek, czarterowanie
jednostek pływających, jachtów, statków, łodzi i pojazdów
wodnych, wypożyczanie łodzi motorowych, wynajmowanie
łodzi, 41 szkolenia żeglarskie, szkolenia motorowodne, prowadzenie warsztatów (szkolenia), prowadzenie warsztatów
(szkolenia) dotyczących napraw łodzi motorowych, prowadzenie warsztatów (szkolenia) dotyczących konserwacji łodzi motorowych, organizacja egzaminów, przeprowadzanie
egzaminów, organizowanie wyścigów łodzi żaglowych.
504326
(220) 2019 09 11
WELMAX PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bezwola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Velis
(210)
(731)
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rania, rolki papieru toaletowego, papier higieniczny, papier
kuchenny w rolkach, higieniczne ręczniki papierowe do rąk,
papier do celów przemysłowych, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, 40 obróbka i przetwarzanie papieru,
recykling papieru.
(210) 504337
(220) 2019 09 11
(731) STACHERA ANITA RZĘSOWNIA, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) „Lash land” Anita Stachera
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki.
504338
(220) 2019 09 11
AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ApoD3 krople+DHA
(510), (511) 5 leki, suplementy diety.
(210)
(731)

504340
(220) 2019 09 11
AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GoMen
(510), (511) 5 leki OTC.

(210)
(731)

504343
(220) 2019 09 11
NOMI BIOTECH CORPORATION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 16 papier toaletowy, ręczniki papierowe, ręczniki
papierowe do czyszczenia, papierowe chusteczki do wycierania.
504331
(220) 2019 09 11
WELMAX PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bezwola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Velisso
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 16 papier toaletowy, ręczniki papierowe, ręczniki
papierowe do czyszczenia, papierowe chusteczki do wycierania.
504332
(220) 2019 09 11
WELMAX PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bezwola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WELMAX PAPER Sp. z o.o.
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 pulpa papierowa wykorzystywana do produkcji papieru, 16 papier toaletowy, ręczniki papierowe, ręczniki
papierowe do czyszczenia, papierowe chusteczki do wycie-

(531) 28.05.99
(510), (511) 5 suplementy diety, preparaty dietetyczne,
suplementy diety i preparaty dietetyczne przeciwdziałające negatywnym skutkom spożywania alkoholu etylowego, preparaty medyczne przeciwdziałające negatywnym
skutkom spożywania alkoholu etylowego, farmaceutyki
i naturalne środki lecznicze, 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe z dodatkami soli mineralnych, napoje
bezalkoholowe z dodatkami aminokwasów, napoje bezalkoholowe wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje
bezalkoholowe przeciwdziałające negatywnym skutkom
spożywania alkoholu etylowego.
(210) 504346
(220) 2019 09 11
(731) PYZNAR MIKOŁAJ RYSZARD, Lipinki
(540) (znak słowny)
(540) Wegecznica
(510), (511) 29 migdały mielone, pasta z cukinii, pasty
na bazie orzechów, tofu, soja konserwowana spożywcza,
olej z oliwek jadalny, nasiona, przetworzone, olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleje spożywcze,
oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, olej słonecznikowy
do celów spożywczych, pasta z cukinii, białka jajek, olej
słonecznikowy do celów spożywczych, nasiona słonecznika przetworzone, hummus [pasta z ciecierzycy], jaja, jaja
w proszku, kotlety z tofu, tłuszcze jadalne, warzywa gotowane, warzywa w puszkach, zupy, zupy (składniki do spo-
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rządzania -), żółtka jajek, 30 pasta migdałowa, kurkuma,
pieprz, sól kuchenna, sól selerowa, kanapki, krakersy, mąka
pszenna, pasta z soi [przyprawy], batony zbożowe, pizza,
placki, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa,
przyprawy, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), przekąski
na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, puddingi, quiche,
skrobia do celów spożywczych, słód do celów spożywczych, ciasto [masa do pieczenia], musy deserowe, rośliny
strączkowe (mączka z -), sos sojowy, sosy [przyprawy], sosy
do makaronów, sosy sałatkowe, sól kuchenna, sól selerowa,
gotowe potrawy na bazie makaronu, produkty spożywcze
na bazie owsa, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze,
potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest
makaron, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, 43 usługi restauracyjne bary szybkiej obsługi
[snack-bary], usługi barowe.
504350
(220) 2019 09 11
GLOBAL AGRO INNOVATIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) Full TERMINATOR
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 7 maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, 44 usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(210)
(731)

504351
(220) 2019 09 11
GLOBAL AGRO INNOVATIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) AlgoRytm
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 7 maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, 44 usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(210)
(731)

504368
(220) 2019 09 12
PRZEDSIĘBIORSTWO TYNKBUD-1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STACJA GOCŁAWEK
(210)
(731)
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(540) NUDE

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież.
504400
(220) 2019 09 12
LABO CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOX

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 44 obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, kliniki medyczne, badania medyczne
w celach diagnostycznych lub leczenia, badania medyczne, usługi medyczne, usługi obrazowania medycznego,
konsultacje medyczne, usługi rentgenowskie, badania
rentgenowskie w celach medycznych, obrazowanie rentgenowskie do celów medycznych, kliniki, medyczne badania osób, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy],
obrazowanie radiologiczne, obrazowanie ultrasonograficzne, usługi pantomograficzne, obrazowanie rentgenowskie
wewnątrzustne.
504415
(220) 2019 09 13
GEDEON MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GEDEON MEDICA

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne, badania, porady lekarskie,
badania i terapia psychologiczna, diagnostyka, leczenie, pomoc medyczna.
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku
nieruchomego, wynajmowanie mieszkań, wycena nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 37 budowlany
(nadzór), budownictwo, informacja budowlana, izolowanie
budynków, murowanie, nadzór budowlany, zabezpieczanie
budynków przed wilgocią, zabezpieczanie przed korozją,
42 opracowanie projektów technicznych, projektowanie budynków.
(210) 504397
(220) 2019 09 12
(731) SMOLIK MAREK PAWEŁ LOOK, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)

504426
(220) 2019 09 13
OAKYAPPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Tagland
(510), (511) 42 opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, oprogramowanie jako usługa [SaaS], przechowywanie danych online, udostępnianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania danych
za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, zapewnianie
oprogramowania online, nie do pobrania, do użytku w komunikacji.
(210)
(731)
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504428
(220) 2019 09 13
KAZA DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec
(540) (znak słowny)
(540) Enjoy
(510), (511) 20 łóżka, łóżka piętrowe, łóżka sake, łóżka drewniane, łóżka dziecięce, łóżka składane, łóżka przenośne, łóżka
futonowe [meble], łóżka składane dla dzieci, łóżka ze schowkiem [szufladami], łóżka zawierające stelaże do tapczanów,
łóżka zawierające materace z wkładem sprężynowym, materace łóżkowe, składane łóżka, wodne łóżka, regulowane
łóżka, fotele, rozkładane fotele, fotele wypoczynkowe, fotele
bujane, fotele biurowe, fotele rozkładane w łóżka, fotele rozkładane z podnóżkiem, krzesła, fotele z ruchomym oparciem,
fotele rozkładane z odchylanym oparciem, rozkładane fotele
[do siedzenia i spania], sofy, sofy rozkładane, sofy rozsuwane,
sofa nadmuchiwana, sofy ścienne, narożniki [meble], meble
modułowe [kombinowane].
(210)
(731)

(210) 504430
(220) 2019 09 13
(731) KUDZIN WIOLETTA BARBARA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Health House Cosmetics with Love
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów.
(210)
(731)
(540)
(540)

504433
(220) 2019 09 13
XIANGZI DONG, Jabłonowo
(znak słowno-graficzny)
ROYAL ARTISAN

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, haki do wieszania
ubrań metalowe, klamki do drzwi metalowe, kosze metalowe, kosze samowyładowcze, [niemechaniczne] metalowe, metalowe dozowniki na ręczniki, mocowane na stałe,
metalowe uchwyty do wanny, okucia metalowe, zasuwy
do zamków, złączki rur metalowe, 11 akcesoria łazienkowe, dozowniki środków odkażających w toaletach, filtry
do wody pitnej, instalacje do sauny, kabiny prysznicowe,
kuchenny (sprzęt -) elektryczny, lampy oświetleniowe, łazienkowe instalacje wodno - kanalizacyjne, muszle klozetowe, pisuary [armatura sanitarna], suszarki do włosów, umywalki [części instalacji sanitarnych], urządzenia do celów
sanitarnych, urządzenia do suszenia rąk do toalet, wanny
do nasiadówek, zawory termostatyczne [części instalacji
grzewczych], zlewozmywaki, 20 dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, haczyki, niemetalowe, do wieszaków
stojących na ubrania, kredensy, lustra (srebrzone szkło), meble, półki magazynowe, ramy obrazów [listwy do -], siedzenia prysznicowe, wieszaki i haczyki na ubrania, wózki meblowe, 21 cedzaki do użytku domowego, deski do krojenia
chleba, dozowniki papieru toaletowego, garnki kuchenne,
kryształ [wyroby szklane], pojemniki na chleb, serwetniki,
szczotki do misek klozetowych, wieszaki na ręczniki [pręty
i koła], wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego,
35 prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
reklama, reklama online za pośrednictwem sieci kompu-
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terowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie nabywania
dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług
na rzecz osób trzecich.
504438
(220) 2019 09 13
BIELARZ TOMASZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA,
Sucha Beskidzka
(540) (znak słowny)
(540) PEŁNA CHATA
(510), (511) 43 bary, restauracje, catering, catering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, catering obejmujący
żywność i napoje na przyjęcia okolicznościowe, imprezy
i widowiska sportowe i kulturalne, dostarczanie żywności
i napojów za pośrednictwem furgonetek, kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, organizacja przyjęć okolicznościowych,
stołówki, stołówki pracownicze, usługi barów i restauracji,
usługi cateringu zewnętrznego, usługi ogródków piwnych,
usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, wypożyczanie dużych namiotów, wypożyczanie fontann czekoladowych.
(210)
(731)

504441
(220) 2019 09 13
HAPPY APPLE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HAPPY APPLE
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w handlu, import, eksport i sprzedaż na rzecz osób trzecich za pośrednictwem
sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych napojów, napojów alkoholowych, żywności, sprzętu AGD, wyrobów tytoniowych, owoców i warzyw, obuwia oraz produktów odzieżowych i ozdobnych, kosmetyków, preparatów
farmaceutycznych, weterynaryjnych, sanitarnych i materiałów medycznych, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza
Internetu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów,
broszur), analizy rynkowe, badania rynku, badania opinii
publicznej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
edytorskie usługi w zakresie reklamy, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom.
(210)
(731)

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

504444
(220) 2019 09 13
LESZCZYŃSKI ANDRZEJ LAMEL, Gorzów Wielkopolski
(znak słowno-graficzny)
MyScr
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(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 9 folie ochronne dostosowane do urządzeń elektronicznych i mobilnych w tym telefonów komórkowych,
smartfonów, tabletów, notebooków, palmtopów, ekranów
komputerowych, ciekłokrystaliczne folie ochronne do smartfonów, ochraniacze na ekran do smartfonów ze szkła hartowanego, osłony na telefony komórkowe, smartfony, notebooki, palmtopy i czytniki książek elektronicznych, osłony
do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, pokrowce
na smartfony, tablety, laptopy, palmtopy, komputery, czytniki
książek elektronicznych, słuchawki telefoniczne, urządzenia
PDA, urządzenia do przechowywania danych, cyfrowe odtwarzacze mediów, odtwarzacze MP3, kamery i aparaty fotograficzne, etui na telefony komórkowe, smartfony, tablety, urządzenia do przechowywania muzyki, przenośne odtwarzacze
mediów, cyfrowe odtwarzacze mediów, etui typu Flip Cover
do smartfonów, uchwyty przystosowane do telefonów komórkowych, smartfonów i tabletów, uchwyty samochodowe
do telefonów, kijki do robienia selfie jako akcesoria do smartfonów, stojaki dostosowane do telefonów komórkowych,
tabletów, laptopów i komputerów, torby do noszenia komputerów, sprzętu fotograficznego, sprzętu wideo, słuchawki,
ładowarki, banki energii, zasilacze do smartfonów, tabletów
i komputerów, kable USB, kable do komputerów, pamięć USB
[pendrive], nośniki do przechowywania danych, sprzęt peryferyjny do komputerów, peryferyjne urządzenia komputerowe,
myszy [sprzęt do przetwarzania danych], klawiatury, podpórki
pod nadgarstek do komputerów, podpórki pod nadgarstki dla
użytkowników myszy komputerowych, podkładki pod myszy,
tablety, laptopy, telefony, smartfony, odtwarzacze wideo, monitory, wyświetlacze, zegarki inteligentne, smartfony w kształcie zegarka, opaski ostrzegawcze, opaski na ramię z kieszenią
na smartfon, elektroniczne rejestratory tętna [inne niż do użytku medycznego], krokomierze [pedometry], elektroniczne
mierniki odległości.
504447
(220) 2019 09 13
TENEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puchały
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWER BEES

(210)
(731)

(210) 504450
(220) 2019 09 13
(731) KOPEK DARIUSZ, Kochanów
(540) (znak słowny)
(540) Porceton
(510), (511) 19 beton, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, podłogi
niemetalowe, pokrycia ścienne nie z metalu, powłoki [materiały budowlane], tynk, zaprawy budowlane, posadzki
niemetalowe.
(210) 504456
(220) 2019 09 14
(731) KOWAL DOMINIK TOMASZ KADOM, Pruszków
(540) (znak słowny)
(540) KaDOM
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, doradztwo w sprawach nieruchomości, zarządzanie
nieruchomościami, usługi pośrednictwa kredytowego, usługi pośrednictwa w zakresie sprzedaży produktów inwestycyjnych i bankowych, administrowania i zarządzania majątkiem nieruchomym, usługi wyceny majątku nieruchomego.
(210)
(731)
(540)
(540)

(210) 504448
(220) 2019 09 13
(731) KOPEK DARIUSZ, Kochanów
(540) (znak słowny)
(540) Porcelon
(510), (511) 19 beton, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, podłogi niemetalowe, pokrycia ścienne nie z metalu, powłoki [materiały budowlane], tynk, zaprawy budowlane, posadzki niemetalowe.

504467
(220) 2019 09 13
LICZNERSKI MIKOŁAJ SZYMON LITON, Kalisz
(znak słowno-graficzny)
ESANDOL

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 balsamy, inne niż do celów medycznych, detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych
oraz inne niż do celów medycznych, oleje czyszczące, płyny
do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, preparaty
chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty
do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty toaletowe, środki czyszczące do celów
gospodarstwa domowego, środki odświeżające powietrze
[zapachowe], zestawy kosmetyków, 5 bransoletki nasączone
środkiem odstraszającym owady, dezodoranty, inne niż dla
ludzi lub zwierząt, odświeżacze do ubrań i tkanin, preparaty
do odświeżania powietrza, środki odstraszające owady.
504471
(220) 2019 09 16
CENTRAL FUND OF IMMOVABLES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Restauracja u Kucharzy w Arsenale
(510), (511) 29 artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego, artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego, warzywa i inne produkty ogrodnicze przystosowane do spożycia lub konserwowania, 30 środki do polepszania walorów
smakowych artykułów spożywczych, 43 usługi barowe,
bary szybkiej obsługi, hotele, kafeterie, kawiarnie, motele,
rezerwowanie noclegów, pensjonaty, rezerwacja miejsc
w pensjonatach, przygotowywanie dań (żywność i napoje)
na zamówienie oraz ich dostawa, restauracje, restauracje
samoobsługowe, rezerwacje hotelowe, rezerwacje kwater,
stołówki, wynajmowanie sal na posiedzenia, wynajmowanie
mieszkań na pobyt czasowy, wypożyczanie krzeseł, stołów,
bielizny stołowej i szklanej zastawy stołowej.
(210)
(731)

(531) 03.13.04, 03.13.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki pielęgnacyjne do skóry.
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504472
(220) 2019 09 16
LIBERA SYLWIA MIRACLE, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
M Le Miracle Sylwia Libera

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi fryzjerskie, salony piękności, usługi kosmetyczne, usługi tatuażu.
504475
(220) 2019 09 16
INFORM JAKUB NIEDZIAŁEK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RZEP&GO

(210)
(731)

(531) 24.17.25, 27.05.07
(510), (511) 26 rzepy w postaci taśm.
504476
(220) 2019 09 16
MARKOWSKA MAGDALENA MAŁGORZATA,
Jabłonowo Pomorskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) METODA SPRING
(210)
(731)

(531) 14.03.21, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 przekazywanie know-how (szkolenia), usługi
trenerskie, usługi w zakresie oświaty (nauczanie).
(210)
(731)
(540)
(540)

504482
(220) 2019 09 16
WILK ROBERT, Mikołów
(znak słowno-graficzny)
defil

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 mikrofony, 15 instrumenty muzyczne, 28 zabawki.
(210) 504484
(220) 2019 09 16
(731) LIBERA SYLWIA MIRACLE, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) M Le Miracle

(531) 05.03.11, 26.01.05, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, cukiernie, kawiarnie, restauracje.
(210)
(731)
(540)
(540)

504487
(220) 2019 09 16
OTWOCKI KLUB SPORTOWY START, Otwock
(znak słowno-graficzny)
OKS

(531) 24.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, 41 usługi klubów sportowych, wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych.
504491
(220) 2019 09 16
PTAK WARSAW EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nadarzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARSAW REHA & CARE FAIR

(210)
(731)

(531) 02.09.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizacja wystaw dla biznesu
lub handlu, organizacja wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych,
organizacja wystaw w celach reklamowych, organizowanie
i prowadzenie targów handlowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych, organizowanie
i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów w celach
handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów biznesowych, organizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych, organizowanie pokazów w celach
handlowych, organizacja targów w celach handlowych
i reklamowych, organizacja targów handlowych, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług.
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504492
(220) 2019 09 16
PTP SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jan POŻYCZKA JP
(210)
(731)

(531) 02.01.07, 24.17.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 pożyczki (finansowanie), usługi finansowania,
usługi ubezpieczeniowe.
504493
(220) 2019 09 16
INFORM JAKUB NIEDZIAŁEK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębówka
(540) (znak słowny)
(540) ROER
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje pochłaniające dźwięk,
7 manipulatory [ramiona] robotyczne do celów przemysłowych, manipulatory przemysłowe [maszyny], gwintownice
[maszyny], szlifierki, 8 ręcznie obsługiwane szlifierki, 11 instalacje filtrujące powietrze, 19 konstrukcje niemetalowe do pochłaniania hałasu, 20 regały metalowe, 42 projektowanie
konstrukcji.
(210)
(731)

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

504494
(220) 2019 09 16
FUNDACJA HARMONY HOTELS, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
HARMONY POLISH HOTELS

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 katalogi hoteli, 35 usługi reklamowe dotyczące hoteli, usługi doradztwa związane z administrowaniem
i zarządzaniem hotelami, dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi hotelowych, 36 usługi finansowania związane z hotelami, 39 organizowanie podróży
z i do hotelu, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
42 usługi projektowania, 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje.
(210) 504505
(220) 2019 09 16
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) LINIMOD
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy
diety dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

504507
(220) 2019 09 16
KRUZA ZBIGNIEW BLACHDACH, Dziekanów Leśny
(znak słowno-graficzny)
BLACHDACH

Nr ZT43/2019

(531) 27.05.17, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów: metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe
elementy konstrukcyjne do stropów, słupy metalowe [elementy konstrukcyjne], prefabrykaty budowlane z metalu,
pokrycia dachów, metalowe, przewody wentylacyjne z metalu, metalowe rynny, rynny aluminiowe, dachowe rynny
metalowe, metalowe żaluzje zwijane, metalowe elementy
dachowe, okna metalowe, włazy metalowe, boazeria metalowa, okładziny budowlane [metalowe], metalowe okładziny elewacyjne, stropy [metalowe materiały budowlane],
materiały uszczelniające i izolacyjne, niemetalowe przewody wentylacyjne okien dachowych, rynny niemetalowe,
rynny dachowe niemetalowe, żaluzje zwijane niemetalowe,
wykończeniowe elementy dachów niemetalowe, pokrycia dachowe niemetalowe, okna niemetalowe, pokrywy
do włazów niemetalowe, podsufitki niemetalowe, podsufitki z tworzyw sztucznych, podsufitki z polichlorku winylu,
boazeria niemetalowa, parkiety, terakota [materiał budowlany], mieszanka zaprawy murarskiej, ścianki działowe niemetalowe, budowlane konstrukcje niemetalowe, okładziny
niemetalowe na okna, belki stropowe niemetalowe, sufity
niemetalowe, okładziny niemetalowe na sufity, okna dachowe (nie z metalu), okna dachowe wykonane z tworzyw
sztucznych, żaluzje weneckie, żaluzje drewniane, żaluzje
wewnętrzne, boazeria meblarska, pokrycia ścian i sufitów,
37 usługi budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne,
usługi w zakresie remontów budynków.
(210)
(731)
(540)
(540)

504510
(220) 2019 09 16
Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(znak słowno-graficzny)
Ranigast

(531) 26.01.03, 27.05.17, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy
diety dla ludzi.
504517
(220) 2019 09 17
WARMIŃSKA FABRYKA OKIEN POSTĘP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Biskupiec
(540) (znak słowny)
(540) postęp
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, masy tynkarskie, zaprawy cementowe, kity, 6 materiały budowlane metalowe, belki
metalowe, dachówka metalowa, drzwi metalowe, futryny
do drzwi metalowe, konstrukcje metalowe w budownictwie,
okiennice metalowe, odrzwia metalowe, okucia drzwiowe,
okucia okienne, rynny metalowe, schody metalowe, zbrojenie dla budownictwa metalowe, 17 farby izolacyjne, materiały do termoizolacji, mieszaniny izolacyjne przeciw wilgoci
w budynkach, wyroby z polistyrenu i tworzyw sztucznych,
a szczególnie: płyty styropianowe oklejane, płyty warstwowe, płyty styropianowe ocieplane, materiały do termoizolacji, wata szklana do izolacji, wełna mineralna, mieszaniny izolacyjne do stosowania w budynkach, 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały konstrukcyjne niemetalowe,
sufity niemetalowe, pokrycia ścian, zaprawa murarska, dachy
niemetalowe, futryny niemetalowe, odrzwia niemetalowe,
(210)
(731)

Nr ZT43/2019
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drzwi niemetalowe, drewno budowlane, okiennice niemetalowe, ramy do okien niemetalowe, szkło konstrukcyjne,
szkło okienne, elementy elewacyjne, elementy do ocieplania budynków, pokrycia niemetalowe ścian, rynny dachowe
niemetalowe, 37 usługi remontowo - budowlane, budowa
domów mieszkalnych, placówek usługowo - produkcyjnych,
budynków inwentarskich, tynkowanie, malowanie, murarstwo, rozbiórka domów, nadzór budowlany, 42 doradztwo
budowlane, usługi projektowania.
504520
(220) 2019 09 17
WARMIŃSKA FABRYKA OKIEN POSTĘP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Biskupiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) postęp

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, masy tynkarskie, zaprawy cementowe, kity, 6 materiały budowlane metalowe, belki
metalowe, dachówka metalowa, drzwi metalowe, futryny
do drzwi metalowe, konstrukcje metalowe w budownictwie,
okiennice metalowe, odrzwia metalowe, okucia drzwiowe,
okucia okienne, rynny metalowe, schody metalowe, zbrojenie dla budownictwa metalowe, 17 farby izolacyjne, materiały do termoizolacji, mieszaniny izolacyjne przeciw wilgoci
w budynkach, wyroby z polistyrenu i tworzyw sztucznych,
a szczególnie: płyty styropianowe oklejane, płyty warstwowe, płyty styropianowe ocieplane, materiały do termoizolacji, wata szklana do izolacji, wełna mineralna, mieszaniny izolacyjne do stosowania w budynkach, 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały konstrukcyjne niemetalowe,
sufity niemetalowe, pokrycia ścian, zaprawa murarska, dachy
niemetalowe, futryny niemetalowe, odrzwia niemetalowe,
drzwi niemetalowe, drewno budowlane, okiennice niemetalowe, ramy do okien niemetalowe, szkło konstrukcyjne,
szkło okienne, elementy elewacyjne, elementy do ocieplania budynków, pokrycia niemetalowe ścian, rynny dachowe
niemetalowe, 37 usługi remontowo - budowlane, budowa
domów mieszkalnych, placówek usługowo - produkcyjnych,
budynków inwentarskich, tynkowanie, malowanie, murarstwo, rozbiórka domów, nadzór budowlany, 42 doradztwo
budowlane, usługi projektowania.
504523
(220) 2019 09 17
NEUROSPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) NeuroSpace
(510), (511) 9 kamery wideo do nadzoru, kamery wideo
przystosowane do celów monitoringowych, urządzenia
do monitoringu wizualnego, elektryczne instalacje sterujące,
elektryczne i elektroniczne instalacje do wideo monitoringu,
czujniki pomiarowe, elektroniczne czujniki pomiarowe, przyrządy pomiarowe, urządzenia pomiarowe, optyczne elementy
pomiarowe, pomiarowe przyrządy fotograficzne, optyczne
urządzenia pomiarowe, cyfrowe urządzenia pomiarowe, przyrządy do wytwarzania zdjęć fotograficznych [9 przyrządy pomiarowe z cyfrowym odczytem, przyrządy miernicze do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, czujniki elektroniczne, czujniki optyczne, obiektywy (soczewki) optyka,
optyczne czytniki znaków, urządzenia do optycznej transmisji
cyfrowej, oprogramowanie do optycznego rozpoznawania
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znaków, oprogramowanie komputerowe (programy), programy do przetwarzania danych, programy komputerowe
do przetwarzania danych, programy komputerowe do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, mierniki elektroniczne,
odbiorniki i nadajniki radiowe, optyczne nadajniki, nadajniki
do przesyłania sygnałów elektronicznych, podzespoły elektroniczne, optyczne, komponenty elektryczne i elektroniczne,
płytki z układami elektronicznymi, elektryczne lub elektroniczne moduły kontrolno - sterujące, 12 drony, drony cywilne, drony dostawcze, drony ratownicze, drony wojskowe, drony wyposażone w kamerę, bezzałogowe statki powietrzne, bezzałogowe pojazdy badawcze, bezzałogowe pojazdy przewozowe,
pojazdy bezzałogowe, samochody bezzałogowe, 42 doradztwo w zakresie projektów technologicznych, prace badawczo - rozwojowe nad nowymi produktami, prace badawczo
- rozwojowe nad produktami, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie komponentów mechanicznych i mikro mechanicznych, projektowanie optycznych
i mikro optycznych komponentów, projektowanie systemów
elektronicznych, projektowanie i opracowywanie systemów
bezpieczeństwa danych elektronicznych, projektowanie systemów elektrycznych, projektowanie systemów pomiarowych, opracowywanie metod pomiarowych i testujących, badania w dziedzinie technologii pomiarowych, projektowanie
i opracowywanie systemów przetwarzania danych, badania
i analizy naukowe, analizy naukowe wspomagane komputerowo, badania i opracowywanie projektów technicznych,
badania związane z opracowywaniem programów i oprogramowania komputerowego, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, badania dotyczące technologii, badania dotyczące nauki, badania naukowe i przemysłowe, badania naukowe wspomagane
komputerowo, badania techniczne z zakresu automatycznych
systemów identyfikacyjnych, badania dotyczące przetwarzania danych, badania z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji procesów technicznych, badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, rozwój,
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, skomputeryzowana analiza danych.
(210)
(731)
(540)
(540)

504528
(220) 2019 09 17
EICHLER ANETA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
holi proszek.pl

(210)
(731)

(531) 17.02.04, 25.01.25, 26.04.09, 26.07.25, 27.05.01
(510), (511) 2 barwniki i pigmenty w postaci proszku lub pudru do celów rozrywkowych oraz dekoracyjnych, 3 kolorowy
puder, proszek do barwienia i dekoracji twarzy, ciała i włosów,
35 reklama, organizowanie imprez, wystaw, targów, pokazów
handlowych, promocyjnych, reklamowych, organizowanie
stoisk handlowych, 41 rozrywka i wszystkie usługi z nią związane, mające na celu rozrywkę, zabawę lub rekreację, przygotowywanie, organizowanie oraz prowadzenie imprez, festiwali,
koncertów i wszelkich wydarzeń kulturalno-rozrywkowych.
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504536
(220) 2019 09 17
EICHLER ANETA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
holi proszek.pl

(531) 17.02.04, 25.01.25, 26.04.09, 26.07.25, 27.05.01
(510), (511) 2 barwniki i pigmenty w postaci proszku lub
pudru do celów rozrywkowych oraz dekoracyjnych, 3 kolorowy puder, proszek do barwienia i dekoracji twarzy, ciała
i włosów, 35 reklama, organizowanie imprez, wystaw, targów, pokazów handlowych, promocyjnych, reklamowych,
organizowanie stoisk handlowych, 41 rozrywka i wszystkie
usługi z nią związane, mające na celu rozrywkę, zabawę lub
rekreację, przygotowywanie, organizowanie oraz prowadzenie imprez, festiwali, koncertów i wszelkich wydarzeń kulturalno-rozrywkowych.
504538
(220) 2019 09 17
NEWBRIDGE ROMSEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TORUŃ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nowe Bielawy
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 16 gazety, magazyny, periodyki, katalogi, broszury, ulotki, materiały reklamowe, biurowe, materiały informacyjne, mapy, zaproszenia, dyplomy, materiały firmowe,
koperty, kubki papierowe, torby na zakupy, podłogowe
stanowiska wystawowe z kartonu do sprzedawania produktów, ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, bloczki do zapisywania wyników, kupony z zakładami, kupony
bankowe, karty wyników, karty do kolekcjonowania, losy
loteryjne, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury dotyczące gier, 35 sprzedaż artykułów
spożywczych, tytoniowych, przemysłowych, leków, administrowanie i zarządzanie centrami handlowo-rozrywkowymi,
sklepami, punktami usługowymi, hurtowniami, zarządzanie
działalnością gospodarczą, prowadzenie marketingu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: zarządzania
przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związane z organizacją sieci handlowych, gastronomicznych i hotelowych oraz
reprezentowaniem interesów osób trzecich, usługi reklamowe, usługi polegające na promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
pokazy towarów, pokazy mody w celach handlowych i promocyjnych, usługi w zakresie agencji importowych, publikowanie tekstów reklamowych, prowadzenie komputerowych
baz danych, usługi związane z udostępnianiem baz danych,
wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie
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informacji handlowej, usługi reklamy i promocji sprzedaży
na rzecz osób trzecich w sieciach komputerowych, usługi
sprzedaży przez internet, prowadzenie reklamy radiowej,
telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą środków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych w celach handlowych, wyceny dotyczące spraw
handlowych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, organizacja konkursów w celach reklamowych,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję
kart rabatowych, zarządzanie programami lojalnościowymi,
motywacyjnymi lub promocyjnymi, usługi w zakresie kart
lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi
klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub
reklamowych, wprowadzanie na rynek nowych produktów,
usługi w zakresie tworzenia marki, usługi w zakresie oceny
marki, 36 wydzierżawianie i wynajmowanie centrów handlowych, wynajmowanie obiektów handlowych, biurowych,
usługowych, wynajem powierzchni handlowych w centrach
handlowo-rozrywkowych, ich administrowanie, zbieranie
czynszu, usługi wyceny powierzchni w centrach handlowo
- usługowo-rozrywkowych, usługi związane z dzierżawą,
zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami oraz
ich obrotem, doradztwo inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, usługi związane z kredytowaniem zakupu nieruchomości, wycena nieruchomości, leasing nieruchomości,
prowadzenie kantorów wymiany walut, finansowanie inwestycji, emisja talonów, kuponów i bonów wartościowych,
w tym w związku z programami lojalnościowymi, emisja
bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi, 37 wznoszenie obiektów budowlanych wszelkiego
typu, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,
wykonywanie instalacji budowlanych w tym podnoszących
standard obiektów, wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, sprzątanie obiektów, 39 wynajmowanie
miejsc parkingowych, garaży, dostarczanie zgodnie z zamówieniem przedmiotów dystrybuowanych w centrach
handlowych, usługi magazynowania towarów, pakowania
i przepakowywania, usługi transportowe, wypożyczanie pojazdów, usługi biura podróży, 41 usługi w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, prowadzenie salonów fitness i siłowni,
usługi salonów gier, organizowanie i prowadzenie imprez
rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, nocnych klubów, kin, kabaretów i dyskotek, kasyn, organizowanie konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie wystaw oraz
imprez kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie sympozjów, kongresów, konferencji, pokazów mody, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, publikacje elektroniczne
on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych, dzierżawa kin, dzierżawa urządzeń kinematograficznych, usługi
w zakresie administrowania, zarządzania i wynajmowania
obiektów sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań: video, dźwiękowych
oraz ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne, montaż
programów radiowych i telewizyjnych, wydawanie książek
i tekstów innych niż reklamowe, tłumaczenia, udostępnianie:
salonów z automatami do gier, obiektów i sprzętu do kasyn,
obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, obiektów i sprzętu dla studia nagrań, wynajem obiektów
i sprzętu do realizacji programów telewizyjnych, usługi hotelowo - restauracyjne w zakresie podejmowania gości, usługi
gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi organizowania zakładów, wystawy roślin, usługi z zakresu bibliotek on-line, mianowicie świadcze-
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nie usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety,
magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej on-line, szkolenia personelu: w zakresie cateringu,
z prezentacji żywności, w zakresie technik komunikacyjnych,
w zakresie reklamy, w zakresie zapewnienia maksymalnej
ochrony bezpieczeństwa, w zakresie kosmetyki i urody, dotyczące sprzątania biur, dotyczące sprzedaży i marketingu
w handlu detalicznym, prowadzenie przedszkoli i punktów
opieki nad dziećmi w zakresie edukacji, 43 prowadzenie kawiarni, restauracji, punktów gastronomicznych, hoteli, przygotowywanie żywności na zamówienie oraz ich dostawa,
wynajmowanie sal na posiedzenia, 44 projektowanie i urządzanie przestrzeni wokół obiektów, pielęgnacja terenów zielonych, usługi związane z organizowaniem, prowadzeniem
ośrodków ochrony zdrowia wszelkiego typu oraz ich zarządzaniem i administrowaniem, prowadzenie poradni rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych, psychologicznych, prowadzenie salonów piękności, fryzjerskich, kosmetycznych,
odnowy biologicznej, 45 ochrona obiektów i ludzi, opieka
zastępcza nad dziećmi.
(210)
(731)
(540)
(540)

504539
(220) 2019 09 17
Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(znak słowno-graficzny)
Omnicare

(531) 05.05.20, 26.01.01, 26.01.16, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy
diety dla ludzi.
504548
(220) 2019 09 17
SEVERNOGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gościcino
(540) (znak słowny)
(540) HITBAITS
(510), (511) 28 gwizdki [wabiki] myśliwskie, wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, czujniki brania [sprzęt wędkarski],
haczyki wędkarskie, kołowrotki wędkarskie, podbieraki dla
wędkarzy, spławiki wędkarskie, sprzęt wędkarski, sztuczne
przynęty wędkarskie, wędki, więcierze [pułapki na ryby],
wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], zapachowe przynęty
do łowiectwa i wędkarstwa, żyłki wędkarskie.
(210)
(731)

504549
(220) 2019 09 17
ALBA THYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) maliTan
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 cukierki do celów medycznych, syropy
do użytku farmaceutycznego, 30 pastylki [cukierki], miód.
504551
(220) 2019 09 17
NEWBRIDGE ROMSEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRAKÓW SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) Nowe Czyżyny

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 16 gazety, magazyny, periodyki, katalogi, broszury, ulotki, materiały reklamowe, biurowe, materiały informacyjne, mapy, zaproszenia, dyplomy, materiały firmowe,
koperty, kubki papierowe, torby na zakupy, podłogowe stanowiska wystawowe z kartonu do sprzedawania produktów,
ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, bloczki do zapisywania wyników, kupony z zakładami, kupony bankowe,
karty wyników, karty do kolekcjonowania, losy loteryjne,
bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury dotyczące gier, 35 sprzedaż artykułów spożywczych,
tytoniowych, przemysłowych, leków, administrowanie i zarządzanie centrami handlowo - rozrywkowymi, sklepami,
punktami usługowymi, hurtowniami, zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie marketingu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związane z organizacją
sieci handlowych, gastronomicznych i hotelowych oraz reprezentowaniem interesów osób trzecich, usługi reklamowe,
usługi polegające na promocji sprzedaży dla osób trzecich,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
pokazy towarów, pokazy mody w celach handlowych i promocyjnych, usługi w zakresie agencji importowych, publikowanie tekstów reklamowych, prowadzenie komputerowych
baz danych, usługi związane z udostępnianiem baz danych,
wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie
informacji handlowej, usługi reklamy i promocji sprzedaży
na rzecz osób trzecich w sieciach komputerowych, usługi
sprzedaży przez internet, prowadzenie reklamy radiowej,
telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą środków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych w celach handlowych, wyceny dotyczące spraw
handlowych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, organizacja konkursów w celach reklamowych,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję
kart rabatowych, zarządzanie programami lojalnościowymi,
motywacyjnymi lub promocyjnymi, usługi w zakresie kart
lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi
klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub
reklamowych, wprowadzanie na rynek nowych produktów,
usługi w zakresie tworzenia marki, usługi w zakresie oceny
marki, 36 wydzierżawianie i wynajmowanie centrów handlowych, wynajmowanie obiektów handlowych, biurowych,
usługowych, wynajem powierzchni handlowych w centrach
handlowo - rozrywkowych, ich administrowanie, zbieranie
czynszu, usługi wyceny powierzchni w centrach handlowo
- usługowo - rozrywkowych, usługi związane z dzierżawą,
zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami oraz
ich obrotem, doradztwo inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, usługi związane z kredytowaniem zakupu nieruchomości, wycena nieruchomości, leasing nieruchomości, prowadzenie kantorów wymiany walut, finansowanie inwestycji,
emisja talonów, kuponów i bonów wartościowych, w tym
w związku z programami lojalnościowymi, emisja bonów
wartościowych w związku z programami motywacyjnymi,
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37 wznoszenie obiektów budowlanych wszelkiego typu,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, wykonywanie instalacji budowlanych, w tym podnoszących
standard obiektów, wykonywanie specjalistycznych robót
budowlanych, sprzątanie obiektów, 39 wynajmowanie
miejsc parkingowych, garaży, dostarczanie zgodnie z zamówieniem przedmiotów dystrybuowanych w centrach
handlowych, usługi magazynowania towarów, pakowania
i przepakowywania, usługi transportowe, wypożyczanie
pojazdów, usługi biura podróż, 41 usługi w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, prowadzenie salonów fitness i siłowni,
usługi salonów gier, organizowanie i prowadzenie imprez
rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, nocnych klubów, kin, kabaretów i dyskotek, kasyn, organizowanie konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie wystaw oraz
imprez kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie sympozjów, kongresów, konferencji, pokazów mody, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, publikacje elektroniczne
on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych, dzierżawa kin, dzierżawa urządzeń kinematograficznych, usługi
w zakresie administrowania, zarządzania i wynajmowania
obiektów sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań: video, dźwiękowych
oraz ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne, montaż
programów radiowych i telewizyjnych, wydawanie książek
i tekstów innych niż reklamowe, tłumaczenia, udostępnianie:
salonów z automatami do gier, obiektów i sprzętu do kasyn,
obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, obiektów i sprzętu dla studia nagrań, wynajem obiektów
i sprzętu do realizacji programów telewizyjnych, usługi hotelowo - restauracyjne w zakresie podejmowania gości, usługi
gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi organizowania zakładów, wystawy roślin, usługi z zakresu bibliotek on-line, mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety,
magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej on-line, szkolenia personelu: w zakresie cateringu,
z prezentacji żywności, w zakresie technik komunikacyjnych,
w zakresie reklamy, w zakresie zapewnienia maksymalnej
ochrony bezpieczeństwa, w zakresie kosmetyki i urody, dotyczące sprzątania biur, dotyczące sprzedaży i marketingu
w handlu detalicznym, prowadzenie przedszkoli i punktów
opieki nad dziećmi w zakresie edukacji, 43 prowadzenie kawiarni, restauracji, punktów gastronomicznych, hoteli, przygotowywanie żywności na zamówienie oraz ich dostawa,
wynajmowanie sal na posiedzenia, 44 projektowanie i urządzanie przestrzeni wokół obiektów, pielęgnacja terenów zielonych, usługi związane z organizowaniem, prowadzeniem
ośrodków ochrony zdrowia wszelkiego typu oraz ich zarządzaniem i administrowaniem, prowadzenie poradni rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych, psychologicznych, prowadzenie salonów piękności, fryzjerskich, kosmetycznych,
odnowy biologicznej, 45 ochrona obiektów i ludzi, opieka
zastępcza nad dziećmi.
504552
(220) 2019 09 17
NEWBRIDGE ROMSEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRAKÓW SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nowe Czyżyny
(210)
(731)
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(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 gazety, magazyny, periodyki, katalogi, broszury, ulotki, materiały reklamowe, biurowe, materiały informacyjne, mapy, zaproszenia, dyplomy, materiały firmowe,
koperty, kubki papierowe, torby na zakupy, podłogowe stanowiska wystawowe z kartonu do sprzedawania produktów,
ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, bloczki do zapisywania wyników, kupony z zakładami, kupony bankowe,
karty wyników, karty do kolekcjonowania, losy loteryjne,
bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury dotyczące gier, 35 sprzedaż artykułów spożywczych,
tytoniowych, przemysłowych, leków, administrowanie i zarządzanie centrami handlowo - rozrywkowymi, sklepami,
punktami usługowymi, hurtowniami, zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie marketingu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związane z organizacją
sieci handlowych, gastronomicznych i hotelowych oraz reprezentowaniem interesów osób trzecich, usługi reklamowe,
usługi polegające na promocji sprzedaży dla osób trzecich,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
pokazy towarów, pokazy mody w celach handlowych i promocyjnych, usługi w zakresie agencji importowych, publikowanie tekstów reklamowych, prowadzenie komputerowych
baz danych, usługi związane z udostępnianiem baz danych,
wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie
informacji handlowej, usługi reklamy i promocji sprzedaży
na rzecz osób trzecich w sieciach komputerowych, usługi
sprzedaży przez internet, prowadzenie reklamy radiowej,
telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą środków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych w celach handlowych, wyceny dotyczące spraw
handlowych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, organizacja konkursów w celach reklamowych,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję
kart rabatowych, zarządzanie programami lojalnościowymi,
motywacyjnymi lub promocyjnymi, usługi w zakresie kart
lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi
klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub
reklamowych, wprowadzanie na rynek nowych produktów,
usługi w zakresie tworzenia marki, usługi w zakresie oceny
marki, 36 wydzierżawianie i wynajmowanie centrów handlowych, wynajmowanie obiektów handlowych, biurowych,
usługowych, wynajem powierzchni handlowych w centrach
handlowo - rozrywkowych, ich administrowanie, zbieranie
czynszu, usługi wyceny powierzchni w centrach handlowo
- usługowo - rozrywkowych, usługi związane z dzierżawą,
zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami oraz
ich obrotem, doradztwo inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, usługi związane z kredytowaniem zakupu nieruchomości, wycena nieruchomości, leasing nieruchomości, prowadzenie kantorów wymiany walut, finansowanie inwestycji,
emisja talonów, kuponów i bonów wartościowych, w tym
w związku z programami lojalnościowymi, emisja bonów
wartościowych w związku z programami motywacyjnymi,
37 wznoszenie obiektów budowlanych wszelkiego typu,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, wykonywanie instalacji budowlanych, w tym podnoszących
standard obiektów, wykonywanie specjalistycznych robót
budowlanych, sprzątanie obiektów, 39 wynajmowanie
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miejsc parkingowych, garaży, dostarczanie zgodnie z zamówieniem przedmiotów dystrybuowanych w centrach
handlowych, usługi magazynowania towarów, pakowania
i przepakowywania, usługi transportowe, wypożyczanie pojazdów, usługi biura podróży, 41 usługi w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, prowadzenie salonów fitness i siłowni,
usługi salonów gier, organizowanie i prowadzenie imprez
rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, nocnych klubów, kin, kabaretów i dyskotek, kasyn, organizowanie konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie wystaw oraz
imprez kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie sympozjów, kongresów, konferencji, pokazów mody, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, publikacje elektroniczne
on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych, dzierżawa kin, dzierżawa urządzeń kinematograficznych, usługi
w zakresie administrowania, zarządzania i wynajmowania
obiektów sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań: video, dźwiękowych
oraz ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne, montaż
programów radiowych i telewizyjnych, wydawanie książek
i tekstów innych niż reklamowe, tłumaczenia, udostępnianie:
salonów z automatami do gier, obiektów i sprzętu do kasyn,
obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, obiektów i sprzętu dla studia nagrań, wynajem obiektów
i sprzętu do realizacji programów telewizyjnych, usługi hotelowo - restauracyjne w zakresie podejmowania gości, usługi
gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi organizowania zakładów, wystawy roślin, usługi z zakresu bibliotek on-line, mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety,
magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej on-line, szkolenia personelu: w zakresie cateringu,
z prezentacji żywności, w zakresie technik komunikacyjnych,
w zakresie reklamy, w zakresie zapewnienia maksymalnej
ochrony bezpieczeństwa, w zakresie kosmetyki i urody, dotyczące sprzątania biur, dotyczące sprzedaży i marketingu
w handlu detalicznym, prowadzenie przedszkoli i punktów
opieki nad dziećmi w zakresie edukacji, 43 prowadzenie kawiarni, restauracji, punktów gastronomicznych, hoteli, przygotowywanie żywności na zamówienie oraz ich dostawa,
wynajmowanie sal na posiedzenia, 44 projektowanie i urządzanie przestrzeni wokół obiektów, pielęgnacja terenów zielonych, usługi związane z organizowaniem, prowadzeniem
ośrodków ochrony zdrowia wszelkiego typu oraz ich zarządzaniem i administrowaniem, prowadzenie poradni rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych, psychologicznych, prowadzenie salonów piękności, fryzjerskich, kosmetycznych,
odnowy biologicznej, 45 ochrona obiektów i ludzi, opieka
zastępcza nad dziećmi.
504554
(220) 2019 09 17
NEWBRIDGE ROMSEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TORUŃ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nowe Bielawy
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 gazety, magazyny, periodyki, katalogi, broszury, ulotki, materiały reklamowe, biurowe, materiały informacyjne, mapy, zaproszenia, dyplomy, materiały firmowe,
koperty, kubki papierowe, torby na zakupy, podłogowe sta-
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nowiska wystawowe z kartonu do sprzedawania produktów,
ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, bloczki do zapisywania wyników, kupony z zakładami, kupony bankowe,
karty wyników, karty do kolekcjonowania, losy loteryjne,
bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury dotyczące gier, 35 sprzedaż artykułów spożywczych,
tytoniowych, przemysłowych, leków, administrowanie i zarządzanie centrami handlowo - rozrywkowymi, sklepami,
punktami usługowymi, hurtowniami, zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie marketingu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związane z organizacją
sieci handlowych, gastronomicznych i hotelowych oraz reprezentowaniem interesów osób trzecich, usługi reklamowe,
usługi polegające na promocji sprzedaży dla osób trzecich,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
pokazy towarów, pokazy mody w celach handlowych i promocyjnych, usługi w zakresie agencji importowych, publikowanie tekstów reklamowych, prowadzenie komputerowych
baz danych, usługi związane z udostępnianiem baz danych,
wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie
informacji handlowej, usługi reklamy i promocji sprzedaży
na rzecz osób trzecich w sieciach komputerowych, usługi
sprzedaży przez internet, prowadzenie reklamy radiowej,
telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą środków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych w celach handlowych, wyceny dotyczące spraw
handlowych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, organizacja konkursów w celach reklamowych,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję
kart rabatowych, zarządzanie programami lojalnościowymi,
motywacyjnymi lub promocyjnymi, usługi w zakresie kart
lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi
klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub
reklamowych, wprowadzanie na rynek nowych produktów,
usługi w zakresie tworzenia marki, usługi w zakresie oceny
marki, 36 wydzierżawianie i wynajmowanie centrów handlowych, wynajmowanie obiektów handlowych, biurowych,
usługowych, wynajem powierzchni handlowych w centrach
handlowo - rozrywkowych, ich administrowanie, zbieranie
czynszu, usługi wyceny powierzchni w centrach handlowo
- usługowo - rozrywkowych, usługi związane z dzierżawą,
zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami oraz
ich obrotem, doradztwo inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, usługi związane z kredytowaniem zakupu nieruchomości, wycena nieruchomości, leasing nieruchomości, prowadzenie kantorów wymiany walut, finansowanie inwestycji,
emisja talonów, kuponów i bonów wartościowych, w tym
w związku z programami lojalnościowymi, emisja bonów
wartościowych w związku z programami motywacyjnymi,
37 wznoszenie obiektów budowlanych wszelkiego typu,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, wykonywanie instalacji budowlanych, w tym podnoszących
standard obiektów, wykonywanie specjalistycznych robót
budowlanych, sprzątanie obiektów, 39 wynajmowanie
miejsc parkingowych, garaży, dostarczanie zgodnie z zamówieniem przedmiotów dystrybuowanych w centrach
handlowych, usługi magazynowania towarów, pakowania
i przepakowywania, usługi transportowe, wypożyczanie pojazdów, usługi biura podróży, 41 usługi w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, prowadzenie salonów fitness i siłowni,
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usługi salonów gier, organizowanie i prowadzenie imprez
rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, nocnych klubów, kin, kabaretów i dyskotek, kasyn, organizowanie konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie wystaw oraz
imprez kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie sympozjów, kongresów, konferencji, pokazów mody, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, publikacje elektroniczne
on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych, dzierżawa kin, dzierżawa urządzeń kinematograficznych, usługi
w zakresie administrowania, zarządzania i wynajmowania
obiektów sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań: video, dźwiękowych
oraz ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne, montaż
programów radiowych i telewizyjnych, wydawanie książek
i tekstów innych niż reklamowe, tłumaczenia, udostępnianie:
salonów z automatami do gier, obiektów i sprzętu do kasyn,
obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, obiektów i sprzętu dla studia nagrań, wynajem obiektów
i sprzętu do realizacji programów telewizyjnych, usługi hotelowo - restauracyjne w zakresie podejmowania gości, usługi
gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi organizowania zakładów, wystawy roślin, usługi z zakresu bibliotek on-line, mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety,
magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej on-line, szkolenia personelu: w zakresie cateringu,
z prezentacji żywności, w zakresie technik komunikacyjnych,
w zakresie reklamy, w zakresie zapewnienia maksymalnej
ochrony bezpieczeństwa, w zakresie kosmetyki i urody, dotyczące sprzątania biur, dotyczące sprzedaży i marketingu
w handlu detalicznym, prowadzenie przedszkoli i punktów
opieki nad dziećmi w zakresie edukacji, 43 prowadzenie kawiarni, restauracji, punktów gastronomicznych, hoteli, przygotowywanie żywności na zamówienie oraz ich dostawa,
wynajmowanie sal na posiedzenia, 44 projektowanie i urządzanie przestrzeni wokół obiektów, pielęgnacja terenów zielonych, usługi związane z organizowaniem, prowadzeniem
ośrodków ochrony zdrowia wszelkiego typu oraz ich zarządzaniem i administrowaniem, prowadzenie poradni rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych, psychologicznych, prowadzenie salonów piękności, fryzjerskich, kosmetycznych,
odnowy biologicznej, 45 ochrona obiektów i ludzi, opieka
zastępcza nad dziećmi.
504555
(220) 2019 09 17
NEWBRIDGE ROMSEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁÓDŹ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nowa Górna

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 16 gazety, magazyny, periodyki, katalogi, broszury, ulotki, materiały reklamowe, biurowe, materiały informacyjne, mapy, zaproszenia, dyplomy, materiały firmowe, koperty,
kubki papierowe, torby na zakupy, podłogowe stanowiska
wystawowe z kartonu do sprzedawania produktów, ozdoby
kartonowe na artykuły spożywcze, bloczki do zapisywania
wyników, kupony z zakładami, kupony bankowe, karty wyników, karty do kolekcjonowania, losy loteryjne, bony towarowe,
bony upominkowe, bony wartościowe, broszury dotyczące
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gier, 35 sprzedaż artykułów spożywczych, tytoniowych, przemysłowych, leków, administrowanie i zarządzanie centrami
handlowo - rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi,
hurtowniami, zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie marketingu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi,
usługi związane z organizacją sieci handlowych, gastronomicznych i hotelowych oraz reprezentowaniem interesów
osób trzecich, usługi reklamowe, usługi polegające na promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, pokazy mody
w celach handlowych i promocyjnych, usługi w zakresie
agencji importowych, publikowanie tekstów reklamowych,
prowadzenie komputerowych baz danych, usługi związane
z udostępnianiem baz danych, wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach
komputerowych, usługi sprzedaży przez internet, prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą
środków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw
i witryn sklepowych, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych w celach handlowych, wyceny dotyczące spraw handlowych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, organizacja konkursów w celach reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek,
promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, usługi w zakresie
kart lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych dla
celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi
klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub
reklamowych, wprowadzanie na rynek nowych produktów,
usługi w zakresie tworzenia marki, usługi w zakresie oceny
marki, 36 wydzierżawianie i wynajmowanie centrów handlowych, wynajmowanie obiektów handlowych, biurowych,
usługowych, wynajem powierzchni handlowych w centrach
handlowo - rozrywkowych, ich administrowanie, zbieranie
czynszu, usługi wyceny powierzchni w centrach handlowo
- usługowo - rozrywkowych, usługi związane z dzierżawą,
zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami oraz
ich obrotem, doradztwo inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, usługi związane z kredytowaniem zakupu nieruchomości,
wycena nieruchomości, leasing nieruchomości, prowadzenie
kantorów wymiany walut, finansowanie inwestycji, emisja talonów, kuponów i bonów wartościowych, w tym w związku
z programami lojalnościowymi, emisja bonów wartościowych
w związku z programami motywacyjnymi, 37 wznoszenie
obiektów budowlanych wszelkiego typu, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, wykonywanie instalacji
budowlanych w tym podnoszących standard obiektów, wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, sprzątanie
obiektów, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży,
dostarczanie zgodnie z zamówieniem przedmiotów dystrybuowanych w centrach handlowych, usługi magazynowania
towarów, pakowania i przepakowywania, usługi transportowe,
wypożyczanie pojazdów, usługi biura podróży, 41 usługi w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, prowadzenie salonów fitness
i siłowni, usługi salonów gier, organizowanie i prowadzenie
imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, nocnych
klubów, kin, kabaretów i dyskotek, kasyn, organizowanie konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie wystaw oraz
imprez kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie sympozjów, kongresów, konferencji, pokazów mody, organizowanie
przyjęć, zabaw i festynów, publikacje elektroniczne on-line,
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usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych, dzierżawa kin,
dzierżawa urządzeń kinematograficznych, usługi w zakresie administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów
sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań: video, dźwiękowych oraz ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne, montaż programów radiowych i telewizyjnych, wydawanie książek i tekstów innych niż
reklamowe, tłumaczenia, udostępnianie: salonów z automatami do gier, obiektów i sprzętu do kasyn, obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, obiektów i sprzętu
dla studia nagrań, wynajem obiektów i sprzętu do realizacji
programów telewizyjnych, usługi hotelowo - restauracyjne
w zakresie podejmowania gości, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi
organizowania zakładów, wystawy roślin, usługi z zakresu bibliotek on-line, mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej on-line, szkolenia
personelu: w zakresie cateringu, z prezentacji żywności, w zakresie technik komunikacyjnych, w zakresie reklamy, w zakresie
zapewnienia maksymalnej ochrony bezpieczeństwa, w zakresie kosmetyki i urody, dotyczące sprzątania biur, dotyczące
sprzedaży i marketingu w handlu detalicznym, prowadzenie
przedszkoli i punktów opieki nad dziećmi w zakresie edukacji,
43 prowadzenie kawiarni, restauracji, punktów gastronomicznych, hoteli, przygotowywanie żywności na zamówienie oraz
ich dostawa, wynajmowanie sal na posiedzenia, 44 projektowanie i urządzanie przestrzeni wokół obiektów, pielęgnacja
terenów zielonych, usługi związane z organizowaniem, prowadzeniem ośrodków ochrony zdrowia wszelkiego typu oraz
ich zarządzaniem i administrowaniem, prowadzenie poradni
rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych, psychologicznych,
prowadzenie salonów piękności, fryzjerskich, kosmetycznych,
odnowy biologicznej, 45 ochrona obiektów i ludzi, opieka zastępcza nad dziećmi.
504556
(220) 2019 09 17
NEWBRIDGE ROMSEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁÓDŹ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nowa Górna

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 gazety, magazyny, periodyki, katalogi, broszury, ulotki, materiały reklamowe, biurowe, materiały informacyjne, mapy, zaproszenia, dyplomy, materiały firmowe, koperty,
kubki papierowe, torby na zakupy, podłogowe stanowiska
wystawowe z kartonu do sprzedawania produktów, ozdoby
kartonowe na artykuły spożywcze, bloczki do zapisywania
wyników, kupony z zakładami, kupony bankowe, karty wyników, karty do kolekcjonowania, losy loteryjne, bony towarowe,
bony upominkowe, bony wartościowe, broszury dotyczące
gier, 35 sprzedaż artykułów spożywczych, tytoniowych, przemysłowych, leków, administrowanie i zarządzanie centrami
handlowo - rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi,
hurtowniami, zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie marketingu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi,
usługi związane z organizacją sieci handlowych, gastronomicznych i hotelowych oraz reprezentowaniem interesów

71

osób trzecich, usługi reklamowe, usługi polegające na promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, pokazy mody
w celach handlowych i promocyjnych, usługi w zakresie
agencji importowych, publikowanie tekstów reklamowych,
prowadzenie komputerowych baz danych, usługi związane
z udostępnianiem baz danych, wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach
komputerowych, usługi sprzedaży przez internet, prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą
środków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw
i witryn sklepowych, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych w celach handlowych, wyceny dotyczące spraw handlowych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, organizacja konkursów w celach reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek,
promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, usługi w zakresie
kart lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych dla
celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi
klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub
reklamowych, wprowadzanie na rynek nowych produktów,
usługi w zakresie tworzenia marki, usługi w zakresie oceny
marki, 36 wydzierżawianie i wynajmowanie centrów handlowych, wynajmowanie obiektów handlowych, biurowych,
usługowych, wynajem powierzchni handlowych w centrach
handlowo - rozrywkowych, ich administrowanie, zbieranie
czynszu, usługi wyceny powierzchni w centrach handlowo
- usługowo - rozrywkowych, usługi związane z dzierżawą,
zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami oraz
ich obrotem, doradztwo inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, usługi związane z kredytowaniem zakupu nieruchomości,
wycena nieruchomości, leasing nieruchomości, prowadzenie
kantorów wymiany walut, finansowanie inwestycji, emisja talonów, kuponów i bonów wartościowych, w tym w związku
z programami lojalnościowymi, emisja bonów wartościowych
w związku z programami motywacyjnymi, 37 wznoszenie
obiektów budowlanych wszelkiego typu, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, wykonywanie instalacji
budowlanych w tym podnoszących standard obiektów, wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, sprzątanie
obiektów, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży,
dostarczanie zgodnie z zamówieniem przedmiotów dystrybuowanych w centrach handlowych, usługi magazynowania
towarów, pakowania i przepakowywania, usługi transportowe,
wypożyczanie pojazdów, usługi biura podróży, 41 usługi w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, prowadzenie salonów fitness
i siłowni, usługi salonów gier, organizowanie i prowadzenie
imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, nocnych
klubów, kin, kabaretów i dyskotek, kasyn, organizowanie konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie wystaw oraz
imprez kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie sympozjów, kongresów, konferencji, pokazów mody, organizowanie
przyjęć, zabaw i festynów, publikacje elektroniczne on-line,
usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych, dzierżawa kin,
dzierżawa urządzeń kinematograficznych, usługi w zakresie administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów
sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań: video, dźwiękowych oraz ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne, montaż programów radiowych i telewizyjnych, wydawanie książek i tekstów innych niż
reklamowe, tłumaczenia, udostępnianie: salonów z automata-
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mi do gier, obiektów i sprzętu do kasyn, obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, obiektów i sprzętu
dla studia nagrań, wynajem obiektów i sprzętu do realizacji
programów telewizyjnych, usługi hotelowo - restauracyjne
w zakresie podejmowania gości, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi
organizowania zakładów, wystawy roślin, usługi z zakresu bibliotek on-line, mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej on-line, szkolenia
personelu: w zakresie cateringu, z prezentacji żywności, w zakresie technik komunikacyjnych, w zakresie reklamy, w zakresie
zapewnienia maksymalnej ochrony bezpieczeństwa, w zakresie kosmetyki i urody, dotyczące sprzątania biur, dotyczące
sprzedaży i marketingu w handlu detalicznym, prowadzenie
przedszkoli i punktów opieki nad dziećmi w zakresie edukacji,
43 prowadzenie kawiarni, restauracji, punktów gastronomicznych, hoteli, przygotowywanie żywności na zamówienie oraz
ich dostawa, wynajmowanie sal na posiedzenia, 44 projektowanie i urządzanie przestrzeni wokół obiektów, pielęgnacja
terenów zielonych, usługi związane z organizowaniem, prowadzeniem ośrodków ochrony zdrowia wszelkiego typu oraz
ich zarządzaniem i administrowaniem, prowadzenie poradni
rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych, psychologicznych,
prowadzenie salonów piękności, fryzjerskich, kosmetycznych,
odnowy biologicznej, 45 ochrona obiektów i ludzi, opieka zastępcza nad dziećmi.
(210) 504565
(220) 2019 09 18
(731) CZARNECKI PAWEŁ TADEUSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BLACKSTAR
(510), (511) 14 akcesoria do wyrobu biżuterii, biżuteria i wyroby jubilerskie, diamenty, druciki z metali szlachetnych [biżuteria], dzieła sztuki z metali szlachetnych, kamienie jubilerskie,
kamienie półszlachetne, kasetki na biżuterię [szkatułki], kasety
do prezentacji wyrobów jubilerskich, kolczyki, koraliki do wyrobu biżuterii, łańcuszki [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], nici
z metali szlachetnych [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria),
pierścionki [biżuteria], platyna [metal], srebrne nici [biżuteria], srebro, nieprzetworzone lub kute, stopy metali szlachetnych, szpilki [biżuteria], szpilki ozdobne, zapięcia do biżuterii,
zawieszki [biżuteria], złote nici [biżuteria], złoto, nieprzetworzone lub kute, złote kolczyki, kolczyki-koła, kolczyki wiszące,
srebrne kolczyki, kolczyki pozłacane, kolczyki do piercingu,
kolczyki do uszu, kolczyki z metali szlachetnych, kółka do piercingu, 44 przekłuwanie ciała, salony piękności, tatuowanie,
salony tatuażu, laserowe usuwanie tatuaży, usługi tatuażu
brwi, usługi w zakresie tatuażu, kosmetyczne wykonywanie
tatuaży za pomocą lasera, usługi w zakresie kolczykowania
ciała (piercing), doradztwo w zakresie urody, higiena i pielęgnacja urody, gabinety pielęgnacji skóry, pielęgnacja urody,
udzielanie informacji o urodzie, usługi doradcze dotyczące
urody, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi
w zakresie pielęgnacji skóry, zabiegi kosmetyczne dla ciała.
504567
(220) 2019 09 18
HAUSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SELLESTO
(510), (511) 5 suplementy diety.
(210)
(731)

Nr ZT43/2019

504569
(220) 2019 09 18
EKO-TECHMOT MIŚKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA,
Tarchały Wielkie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKO TECHMOT
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 17 materiały izolacyjne i dźwiękoszczelne, ekrany, tłumiki, obudowy, 37 montaż i naprawa systemów dźwiękochłonno - izolacyjnych.
504584
(220) 2019 09 18
SOLIDEXPERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowny)
(540) woodexpert
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, programy komputerowe, programy sterujące, programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe nagrane, 42 aktualizacja oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa, powielanie programów komputerowych,
programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, usługi inżynieryjne, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie mebli, wzornictwo przemysłowe, projektowanie wzorów przemysłowych.
(210)
(731)

(210) 504586
(220) 2019 09 18
(731) SGB-BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) JESTEŚMY DLA CIEBIE
(510), (511) 9 karty płatnicze elektroniczne, bankomaty,
publikacje na nośnikach elektronicznych, 16 wydawnictwa
na nośniku papierowym, 35 usługi w zakresie organizowania aukcji, 36 usługi maklerskie, usługi w zakresie wykonywania czynności powierniczych, prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania rozliczeń pieniężnych,
przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, przyjmowania i dokonywania lokat w bankach,
udzielania i zaciągania kredytów w bankach oraz pożyczek
pieniężnych, udzielania i przyjmowania poręczeń i gwarancji bankowych, wykonywania operacji czekowych i wekslowych, dokonywania obrotu wartościami dewizowymi, prowadzenia obsługi finansowej obrotów międzynarodowych,
prowadzenia obsługi pożyczek bankowych, emitowania
papierów wartościowych, dokonywania obrotu oraz prowadzenia kont depozytowych papierów wartościowych,
emitowania i obsługi kart kredytowych, przechowywania
przedmiotów i papierów wartościowych, udostępniania
skrytek sejfowych, wykonywania czynności powierniczych,
dokonywania skupu i sprzedaży walut obcych, czeków,
usługi leasingowe, faktoringowe, underwritingowe w zakresie doradztwa ekonomicznego, usługi ubezpieczeniowe
w zakresie ekspertyz dotyczących tematyki ekonomiczno-finansowej, 41 usługi w zakresie nauczania i szkolenia dotyczące finansów i bankowości usługi w zakresie publikacji
multimedialnej, usługi w zakresie publikowania tekstów innych niż reklamowe.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

503675, 504332, 504350, 504351

2

504517, 504520, 504528, 504536

3

495204, 500746, 500749, 502885, 503153, 503210, 503670, 503762, 503927, 504037, 504039, 504116, 504117,
504264, 504337, 504430, 504447, 504467, 504528, 504536

4

503453, 503733

5

495395, 502433, 502434, 502885, 503153, 503196, 503213, 503216, 503392, 503480, 503482, 503670, 503889,
503927, 504037, 504039, 504092, 504121, 504160, 504289, 504338, 504340, 504343, 504467, 504505, 504510,
504539, 504549, 504567

6

503075, 503085, 503239, 504433, 504493, 504517, 504520

7

504350, 504351, 504493

8

503392, 504493

9

500124, 500328, 500702, 502009, 503032, 503075, 503079, 503080, 503082, 503085, 503108, 503322, 503333,
503407, 503470, 503649, 503651, 503666, 503668, 503671, 503673, 503674, 503763, 503940, 504049, 504064,
504071, 504075, 504079, 504155, 504198, 504202, 504203, 504223, 504224, 504279, 504444, 504482, 504523,
504584, 504586

11

500328, 503466, 504108, 504269, 504433, 504493

12

503558, 504523

14

503392, 504565

15

504482

16

503047, 503203, 503204, 503392, 503407, 503649, 503651, 503763, 504238, 504326, 504331, 504332, 504494,
504538, 504551, 504552, 504554, 504555, 504556, 504586

17

501960, 503675, 504517, 504520, 504569

18

503392, 504206

19

501960, 502889, 503075, 503085, 503317, 503440, 503932, 504448, 504450, 504493, 504517, 504520

20

503186, 504266, 504428, 504433, 504493

21

503392, 503702, 504433

25

502628, 502753, 502754, 503136, 503377, 503392, 503612, 503672, 503693, 504197, 504199, 504206, 504210,
504397

26

503392, 504475

27

503440

28

500702, 504482, 504548

29

495678, 500716, 501156, 501724, 502914, 502994, 503077, 503084, 503119, 503212, 503328, 503374, 503693,
503903, 503916, 503943, 504160, 504260, 504276, 504346, 504471

30

495134, 495138, 495678, 500749, 501156, 502151, 502544, 502914, 503212, 503452, 503693, 503889, 503903,
503916, 504160, 504346, 504471, 504549

31

495395, 501156, 502914, 503077, 503084, 504260

32

500749, 501156, 502914, 503055, 503056, 503057, 503058, 503077, 503084, 503229, 503374, 503591, 503664,
503693, 503943, 503985, 503988, 503990, 503999, 504100, 504260, 504343

33

495811, 497986, 501156, 503210, 503229, 503289, 503687

34

495395, 502085
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Nr ZT43/2019

1

2

35

495204, 495395, 495811, 497986, 500328, 500702, 500850, 501156, 501253, 501857, 502009, 502665, 502781,
502895, 502959, 503047, 503055, 503056, 503057, 503058, 503077, 503084, 503089, 503090, 503136, 503171,
503186, 503196, 503203, 503204, 503239, 503261, 503265, 503266, 503307, 503317, 503319, 503320, 503321,
503392, 503407, 503453, 503470, 503474, 503513, 503553, 503649, 503651, 503657, 503675, 503702, 503733,
503747, 503762, 503763, 503932, 503940, 504024, 504049, 504064, 504071, 504075, 504194, 504198, 504202,
504203, 504210, 504214, 504238, 504262, 504276, 504279, 504332, 504433, 504441, 504487, 504491, 504494,
504507, 504528, 504536, 504538, 504551, 504552, 504554, 504555, 504556, 504586

36

502833, 502895, 503047, 503051, 503203, 503204, 503349, 503407, 503474, 503657, 504024, 504071, 504075,
504278, 504368, 504456, 504492, 504494, 504538, 504551, 504552, 504554, 504555, 504556, 504586

37

503080, 503349, 503453, 503466, 503606, 503702, 504168, 504214, 504368, 504507, 504517, 504520, 504538,
504551, 504552, 504554, 504555, 504556, 504569

38

501857, 502009, 503032, 503470

39

500124, 502895, 503047, 503075, 503085, 503108, 503203, 503204, 503440, 503453, 503474, 503719, 503722,
504325, 504494, 504538, 504551, 504552, 504554, 504555, 504556

40

503055, 503056, 503057, 503058, 503075, 503085, 503229, 503377, 503527, 503719, 503722, 504332

41

497986, 499977, 500124, 500702, 501857, 502665, 502781, 502959, 503047, 503055, 503056, 503057, 503058,
503108, 503203, 503204, 503210, 503261, 503265, 503266, 503407, 503414, 503470, 503474, 503504, 503514,
503595, 503596, 503612, 503649, 503651, 503762, 503896, 504024, 504278, 504325, 504476, 504487, 504494,
504528, 504536, 504538, 504551, 504552, 504554, 504555, 504556, 504586

42

500124, 500826, 502665, 503032, 503051, 503080, 503108, 503332, 503349, 503657, 503719, 503722, 503932,
504049, 504064, 504071, 504075, 504168, 504198, 504202, 504203, 504279, 504368, 504426, 504493, 504494,
504517, 504520, 504523, 504584

43

502545, 502546, 503047, 503119, 503203, 503204, 503210, 503280, 503474, 503693, 503747, 503894, 503903,
503994, 504195, 504346, 504438, 504471, 504484, 504494, 504538, 504551, 504552, 504554, 504555, 504556

44

500877, 503108, 503171, 503196, 503210, 503273, 503553, 503595, 503762, 504155, 504262, 504264, 504350,
504351, 504400, 504415, 504472, 504538, 504551, 504552, 504554, 504555, 504556, 504565

45

502009, 503047, 503051, 503075, 503085, 503203, 503204, 503332, 503414, 503592, 503657, 504278, 504538,
504551, 504552, 504554, 504555, 504556

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

504337
503940
504279
503153
504037
504039
504351
504198
504203
504338
502889
504224
504117
504121
503453
503666
503668
503673
503671
503674
504507
504565
503057
503055
503317

FeliKS
FemMedica
Flegamina Multiactive Junior
Flegamina Multiactive
FLIS Lea Life COCOA GLUTEN LACTOSE
FREE NO SUGAR ADDED Wafers with
cocoa cream
FLIS Lea Life VANILLA GLUTEN LACTOSE
FREE NO SUGAR ADDED Wafers with
vanilla cream
FLOV VODKA
FOLWARK JANIKÓW ALKOHOLE KRAFTOWE
ZAKŁAD PRODUKCJI WYROBÓW
ALKOHOLOWYCH JANIKÓW FOLWARK
JANIKÓW KRAFTOWE WÓDKI I LIKIERY
FOOTBALL
FOREVER SALON SUKIEN
FORUM KOSZALIN
Frytki belgijskie
Full TERMINATOR
Galeria Mebli ALFA
GEDEON MEDICA
GoMen
Gopocket
GR Rivia Global
GRACER
Haliblocker
HAPPY APPLE
HARMONY POLISH HOTELS
Health House Cosmetics with Love
HEALTHY BEAUTY
HITBAITS
holi proszek.pl
holi proszek.pl
Hortex 10 MIN GOTOWA ZUPA ORIENTALNA
z makaronem Wystarczy woda, 10 minut
i gotowe! tylko NATURALNE składniki
HORTUŚ
HPR
HR SIGMA Skutecznie łączymy ludzi
HSKI szkoła narciarska zakopane
HYDRO LAMBDA
ICHIGO
Ikonium
individuale AB LOGIC CUSTOM FLORING
INDYKPOL Premium GWARANCJA
100% jakości Zawijana z indyka

503333
504155
502433
502434

„Lash land” Anita Stachera
3 color
360o Księgowość
4Petseye
AA SUMMER’S BACK
AA WINTER’S COMING
AlgoRytm
ALLEGRO LOKALNIE
allegro Lokalnie
ApoD3 krople+DHA
ATLAS SMS
ATTICA
BALSAM NIEDŹWIEDZIA
BILAXA
Bisek LNG
BiT 1050
BiT 550
BiTfiber
BiTinstal
BiTone
BLACHDACH
BLACKSTAR
BROWAR GRACER
BROWAR ORLI
CEGLANY RENESANS
CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA
GÓRNICZEGO S.A. BYTOM
colorshake
CR Rivia Cosmetic
CRAFTGROW
CYCLOMAX
DANIA BABCI ZOSI
DEFIL
defil
DLT TRUSTED DOCUMENTS
Dobry Aptekarz
dooti donuts
DZ
EKO TECHMOT
ekspresy polska
EMMA
Enjoy
ESANDOL
evi Medi Spa Klinika J. Stawicki
fd FINE DINERS TASTING MOMENTS

503108
504206
500746
495395
504289
503916
503896
504482
503032
500716
502151
503558
504569
503466
504223
504428
504467
504262
503657

495138

495134
495811

503229
504199
503136
504024
503903
504350
504266
504415
504340
503407
500749
503058
503480
504441
504494
504430
504264
504548
504528
504536

503328
503943
504269
502959
503474
501960
503514
502753
503440
503119

76

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

Inlago
Inlago
Inlago
Inlago
IPSA CONTERET
IT SERWIS
Jan POŻYCZKA JP
JESTEŚMY DLA CIEBIE
Jurajski Party Drink Mojito
Jurajski Party Drink
Jurajski Party Drink
Jurajski Party Drink
kabak
KaDOM
Kangurek
KeSeM TWARÓG śmietankowy
Z KUJAW I ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ
Q JAKOŚĆ TRADYCJA Kujawsko-Pomorskie
King BURGER & PIZZA
KLIMAT4 Diagnoza Klimatu Pracy
Klimkiewicz
Kozackie
L&M FIRST CUT
LabMP data visualization
lashes BOOSTER
LE VERNIS
LEX eventum
LINIMOD
LN LUMANAILS.
logiczna suplementacja.pl
LONG 4 LASHES BY OCEANIC FABULASH
MASCARA
LUMIFIL TECHNOLOGIE JUTRA
INNOVATIONS
LUZ
ŁOMŻA ZERO ESPORT TOUR
ŁOMŻA ZERO ESPORT TOUR
M Le Miracle Sylwia Libera
M Le Miracle
M3 MEBLE
MAESTRO CUKIERNIA
MAFFASHION
MAK DESIGN
maliTan
Marcelińska 18
MATRIX
Meisner Polska
METODA SPRING
mixology DRINK BAR
MLKS JÓZEFOVIA Rok zał. 1951
moniówka
MOTOROWODNI NET PL

2

503307
503319
503320
503321
503047
504168
504492
504586
503988
503985
503990
503999
503672
504456
504238

501724
503693
503649
504260
504276
502085
503051
503670
504210
501857
504505
503762
503171
503927
503085
502895
503261
503265
504472
504484
503186
502544
503392
500826
504549
503349
504160
499977
504476
503280
503612
503994
504325

Nr ZT43/2019
1

Move Center-Naprawiamy Ludzi
MÚNDI
MyScr
NAKED GLORY FREE OF MEAT.
FULL OF TASTE!
Nanny Express
Natura Smaku EKO
NATUX
NeuroSpace
nexus PRO LIGHT
NIE PŁAĆ ZA TO CO JEST ZA DARMO!
Nowa Górna
Nowa Górna
Nowe Bielawy
Nowe Bielawy
Nowe Czyżyny
Nowe Czyżyny
NOX
NUBO
NUDE
OKS
Omnicare
ORLI
OTWARTE
Pan GOLONKA
PanParagon
PanParagon
PEŁNA CHATA
PODNIOSE.pl PRACE DŹWIGOWE
MINI ŻURAWIAMI
POK POLSKIE ODPADY
KOMUNALNE SP. Z O.O.
POK Polskie Zakłady Komunalne
POLAND MEDIA
Polandia Fruit LVMG
Polka Apple LVMG
Porcelon
Porceton
postęp
postęp
POWER BEES
PRAWNIK LEKARZA
PremiumLab+
prestiż nieruchomości
PROFILSET System Profilowania
Kompetencji
prolacticer
PS Premium Spirits
Ranigast
Restauracja u Kucharzy w Arsenale

2

503595
503733
504444
503212
502009
503077
504278
504523
500328
503075
504555
504556
504538
504554
504551
504552
504400
504108
504397
504487
504539
503056
502665
503894
504071
504075
504438
504214
503722
503719
503527
503089
503090
504448
504450
504517
504520
504447
503414
503196
502833
503651
503482
500850
504510
504471

Nr ZT43/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

RETMAN CRYSTAL VODKA RT ESTD 1884
NOBLE PURE VODKA HIGH QUALITY PURE
VODKA MADE FROM THE GRAIN SPIRIT.
PRODUCED IN OUR MANUFACTURY
VERY SMOOTH MADE IN POLAND
RM rail-mil.eu
rmCBTC
rmRailProtector
ROER
ROMA FASHION
ROYAL ARTISAN
RZEP&GO
SeaMed
SELLESTO
sigmoidal
SIŁA Natury
SL SAFETY LOGISTICS
SŁOWIŃSKI ZAKĄTEK
SO SOUTLET
SOLIMO
Spoksy
STACJA GOCŁAWEK
stayOn
STONEWARE „BOCIAN”
Hand made in Poland
STORIA by Abstra
SUPERFALA
Suplement Diety Top Mag B6
Brak Koncentracji Zmęczenie
Skurcze Stres 1-24 GODZINY
SZTABA
Tagland
TAKIE PROSTE SZYBKO & SMACZNIE
TELESCOPE.edu
THE HOME CLUB LUZZTRO
Think Tea

2

503687
503080
503082
503079
504493
503377
504433
504475
500877
504567
504049
503084
503239
503747
504194
501156
502628
504368
504079
503702
503470
504195

503216
502781
504426
502914
503596
503504
503889

77
1

ticary
TOPMAG B6
tracer
Tradycja Rodzina Własność
Uniejowianka
uwolnij PIĘKNO
UZDROWISKO RYMANÓW ZDRÓJ 1876
Velis
Velisso
VIET STREET FOOD
VIGGO DESIGN
VIR ACTIVUS NOBLE
W WIESE
WARSAW REHA & CARE FAIR
warszawa est. 2017 SCHABOWY
kuchnia polska
WARSZTATY WINA
Wegecznica
WEJHEROWO GS
WELMAX PAPER Sp. z o.o.
winnica novi
WIODĄCA MARKA Polska Kurka
wirtualnaelka
woodexpert
workmall
WZGÓRZA Sandomierskie
YONELLE MEZOIGŁY
YUMA
Zapach Orientu
ZAUK
ZERO ESPORT
ZIDENAC
ŻEL NIEDŹWIEDZIA
żużlove

2

504064
503213
503763
503203
503591
503553
503273
504326
504331
502545
501253
503289
503606
504491
502546
497986
504346
503452
504332
503210
502994
500124
504584
503322
503374
502885
503332
495204
495678
503266
504092
504116
504100

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.
591090
625876
708585
972432
1017718
1025731
1292168
1409559
1489604
1489626
1489651
1489798
1489808
1489816
1489825
1489870
1489873
1489875
1489877
1489922
1490020
1490029
1490044
1490060
1490095
1490099

BOLIANE (2019 09 16)
33
FALSBOURG (2019 09 16)
32
TELEGRAPH (2019 09 13)
10
DELI’MAX (2019 09 16)
29
PLUG’IN (2019 09 17)
3, 5, 10
INELL (2019 09 17)
3
CANTANIS (2019 09 16)
33
SCHNEIDER (2019 08 16)
7, 8, 9, 11, 14, 21
Amass (2019 07 08)
CFE: 27.05.01
9
STOP (2019 08 07, 2019 04 16)
CFE: 15.07.02, 24.17.23, 26.04.03, 27.05.01
7
SEN SOY (2019 08 01, 2019 04 04)
32
GOLDEN RUSSIA (2019 04 22)
33
PLUGIQ (2019 07 24)
9
JuicePump (2019 03 28, 2019 01 14)
9, 37,
42
2019 06 24, 2019 03 14)
CFE: 02.09.14, 26.01.04, 29.01.12
35, 36
XERDOXO (2019 07 19, 2019 01 25)
5
VALTRICOM (2019 07 22, 2019 01 22)
5
MILPRAGOLD (2019 07 18, 2019 01 22)
5
SHARY (2019 08 06)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
3
ICE BRIDGE (2019 08 05)
6
F1 Formula 1 (2019 08 15, 2019 07 18)
CFE: 27.05.01, 27.07.01
10
OCTAVE (2019 04 17)
CFE: 27.05.24
25, 35
oversleep (2019 08 05)
24
Funny Organix (2019 06 14)
CFE: 05.03.16, 26.01.18, 27.05.01
3
LUCKY CIRCLE (2019 05 10, 2018 11 13)
CFE: 27.05.03, 29.01.14
9, 28, 41
Hakii (2019 08 21)
9

1490111
1490147
1490155

1490345
1490353
1490392
1490402
1490410
1490424
1490428
1490520
1490529
1490548

1490608
1490661
1490666
1490692

Bi-sword (2019 07 24)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
8
NICOLAUS Extra Fine VODKA
(2019 06 28, 2019 06 14)
CFE: 02.01.01, 19.07.01, 27.05.03, 29.01.13
33
MDREGION (2019 07 03)
CFE: 02.01.16, 14.09.01,
9, 16, 25, 28, 35, 36,
15.01.25, 26.04.18,
37, 38, 39, 41, 42
27.01.01, 27.03.01
OpenAg
1, 5, 31, 44
(2019 04 01, 2019 01 04)
FENIX (2019 09 02)
CFE: 01.01.02, 27.05.01
11
SB SPORTBASE (2019 05 29)
CFE: 26.13.25, 27.05.17
25, 28, 35
RENUAR (2019 06 19)
CFE: 26.04.18, 27.05.24, 29.01.13
25, 35
hb happy baby (2019 03 22)
CFE: 04.05.21, 27.05.01
5, 10, 12, 16, 20,
25, 27, 28, 35
TEMSA EUROPE (2019 07 10, 2019 05 29)
CFE: 27.05.09
12
GENEROSA (2019 07 09, 2019 03 29)
21
WSOE (2019 07 08)
41
IPE (2019 08 12, 2019 05 14)
1
OCCASION E.Leclerc L
(2019 06 24, 2019 03 14)
CFE: 02.09.14, 26.01.04,
35, 36
27.05.10, 29.01.12
GLISS BIO-TECH RESTORE
(2019 07 04, 2019 01 14)
CFE: 27.05.10
3
LEBLANC (2019 08 05)
14
ELPROM (2018 09 13)
CFE: 26.04.05, 27.05.09
7, 9, 35
NUIT DE FEU (2019 07 25, 2019 07 03)
3

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1490345,

1490529

3

1017718,

1025731,

1489877,

1490060,

1490608,

1490692

5

1017718,

1489870,

1489873,

1489875,

1490345,

1490410

6

1489922

7

1409559,

1489626,

1490666

8

1409559,

1490111

9

1409559,
1490666

1489604,

1489808,

1489816,

1490095,

1490099,

1490155,

10

708585,

1017718,

1490020,

1490410

11

1409559,

1490353

12

1490410,

1490424

14

1409559,

1490661

16

1490155,

1490410

20

1490410

21

1409559,

24

1490044

25

1490029,

1490155,

1490392,

1490402,

27

1490410

28

1490095,

1490155,

1490392,

1490410

1490410,

1490548,

1490428

29

972432

31

1490345

32

625876,

1489651

33

591090,

1292168,

1489798,

1490147

35

1489825,
1490666

1490029,

1490155,

1490392,

36

1489825,

1490155,

1490548

37

1489816,

1490155

38

1490155

39

1490155

41

1490095,

1490155,

42

1489816,

1490155

44

1490345

1490520

1490410

1490402,

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO
na podstawie art. 15217 ustawy – Prawo własności przemysłowej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku, wobec którego wpłynął sprzeciw,
nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw, datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
496707
496649
497333

SOCIETE DES CAVES ET DES PRODUCTEURS
REUNIS DE ROQUEFORT
2019 07 23
29, 35
Techtronic Power Tools Technology Limited
Trident Chambers
2019 07 23
6, 35
Zentiva Group, a.s.
2019 08 05
5

499025
499727
498801

Zentiva, k.s.
2019 09 10
BERGHAUS LIMITED
2019 09 24
Ecolab USA Inc.
2019 10 01

5
18, 35
1, 5

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1471538
1471538

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG
2019 09 30
32, 33
Philip Morris Brands Sarl
2019 10 01
34

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

Strona

Nr zgłoszenia

15/2019

62

1457485

Jest

XIANGYU MEDICAL (2018 11 23)

Powinno być

10

XIANGYU MEDICAL (2018 11 23)
CFE: 24.13; 26.1; 26.3; 27.5; 28.3

10

