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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 ZT44

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) 465807
(220) 2016 12 30
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Dermatoxin
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy, emulsje, balsamy, mydła,
lotiony, mleczka kosmetyczne, kosmetyki pielęgnacyjne,
drewno zapachowe, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, kadzidełka, esencje eteryczne, perfumy, szampony,
produkty toaletowe, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, leki, zioła
lecznicze, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
suplementy diety, oleje lecznicze, zioła lecznicze, tabletki
musujące wzbogacone w witaminy i minerały do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo - multiminerałowe, preparaty witaminowe,
dodatki odżywcze i dietetyczne, borowina lecznicza, herbata lecznicza, kąpiele lecznicze, korzenie lekarskie, oleje
lecznicze, zioła lecznicze, leki dla ludzi, leki weterynaryjne,
maści do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko pszczele do celów medycznych, nalewki
do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole
do kąpieli mineralnych, suplementy mineralne do żywności, tran, preparaty witaminowe, herbata z ziół do celów
medycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
środki odkażające, materiały opatrunkowe, materiały
do celów medycznych, materiały i środki sanitarne i higieniczne.
479876
(220) 2017 12 08
CENTRUM INFORMACYJNE LASÓW PAŃSTWOWYCH,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DOBRE Z LASU
(510), (511) 29 grzyby konserwowane, kiełbasy, kiełbasy surowe, kiełbasy wędzone, mięso wędzone, mięso
w puszce [konserwy], orzechy przetworzone, owoce przetworzone, pasztety, ryby, ryby mrożone, ryby suszone,
ryby wędzone, ryby w puszkach, suszone mięso, wędliny,
30 herbaty owocowe, przyprawy, zioła przetworzone, zioła suszone, 31 ryby żywe, 32 bezalkoholowe napoje z soków owocowych, napoje owocowe i soki owocowe, piwo,
soki, syropy do napojów, 33 gotowe napoje alkoholowe
inne niż na bazie piwa, miód pitny, nalewki alkoholowe
do celów spożywczych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje (catering).
(210)
(731)

(210) 487494
(220) 2018 06 25
(731) JÓŹWIK GRZEGORZ PROJEKT KARMA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) PROJEKT KARMA

(531) 29.01.11, 27.05.01, 02.01.03, 02.01.04, 02.01.17, 02.01.30
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego
w zakresie automatów do sprzedaży, dystrybutorów automatycznych, wynajem dystrybutorów automatycznych, automatów do sprzedaży, 43 usługi kateringowe, dystrybucja
automatów vendingowych.
(210) 492911
(220) 2018 11 21
(731) MEDIVET SPÓŁKA AKCYJNA, Śrem
(540) (znak słowny)
(540) MEDIVET
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży następujących
towarów: leki weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt,
aparaty i instrumenty weterynaryjne, świadczenie finansowych usług leasingowych, 37 usługi w zakresie serwisowania i naprawy aparatów i instrumentów weterynaryjnych,
41 usługi edukacji weterynaryjnej, organizowanie szkoleń,
konferencji, sympozjów i zjazdów z dziedziny weterynarii, publikowanie i wydawanie tekstów weterynaryjnych,
44 usługi weterynaryjne.
(210) 494883
(220) 2019 01 17
(310) 1909939
(320) 2018 07 17
(330) CA
(731) Tweed Inc., Smiths Falls, CA
(540) (znak słowny)
(540) EQ
(510), (511) 5 marihuana lecznicza, lecznicze konopie siewne i ich pochodne, marihuana lecznicza, lecznicze konopie
siewne, lecznicze oleje konopi siewnych i ich pochodne,
lecznicze ekstrakty ziołowe do celów medycznych, mianowicie lecznicze ekstrakty z konopi siewnych i z marihuany,
ziołowe preparaty lecznicze, mianowicie preparaty z marihuany, zawierające suszone kwiaty oraz pochodne marihuany, które mogą być legalnie produkowane, mianowicie
płyny, oleje, spreje do jamy ustnej, kapsułki, napoje na bazie konopi siewnych do celów medycznych i zdrowotnych,
produkty do podawania marihuany leczniczej i leczniczych
konopi siewnych mianowicie spreje do jamy ustnej, kapsułki
żelowe i plastry transdermalne, suplementy diety na bazie

Nr ZT44/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

konopi służące poprawie zdrowia ogólnego i samopoczucia, sproszkowane białko na bazie konopi, białko i błonnik
w proszku na bazie konopi, batony na bazie konopi, zastępujące posiłki, napoje na bazie konopi do celów medycznych
i zdrowotnych, produkty i substancje farmaceutyczne, preparaty do znieczulenia miejscowego, systemy podawania
leków do stosowania miejscowego, mianowicie pianki, żele,
kremy, spreje, balsamy i maści, które działają jako baza i przygotowują skórę do przyjęcia preparatów leczniczych, które
są wchłaniane przez skórę do układu krwionośnego, środki
przeciwbólowe, antybiotyki, 25 ubrania codzienne, odzież
elegancka, T-shirty, koszule, bluzy, bluzy z kapturami, podkoszulki, kurtki, fartuchy laboratoryjne, nakrycia głowy, a mianowicie kapelusze, czapki, daszki i toczki, sukienki, spódnice,
spodnie dresowe, spodnie, bielizna, szaliki, paski, rękawiczki,
34 marihuana, konopie siewne i jej pochodne, pochodne
marihuany i konopi siewnych, konopie siewne w kapsułkach,
konopie siewne w spreju, ekstrakty z marihuany, mianowicie
haszysz, żywice i oleje, produkty z konopi, mianowicie oleje, maści, koncentraty past i nalewki zawierające kanabinoidy, konopie indyjskie, wszystkie wyżej wymienione towary
do palenia, wapowania lub celów rekreacyjnych, nebulizatory, urządzenia rozpylające, waporyzatory doustne, wszystkie
wyżej wymienione towary do palenia, lub celów rekreacyjnych, przybory dla palaczy, mianowicie fajki ręczne, fajki
wodne, nargile, nebulizatory, urządzenia rozpylające, waporyzatory doustne, 35 rozwój działalności gospodarczych, zarządzanie nimi i prowadzenie ich w branży opieki zdrowotnej, w branży marihuany medycznej i w branży zaawansowanych technologii, porady i informacje dotyczące zarządzania
przedsiębiorstwami, nadzór nad zarządzaniem działalnością
gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, marketing, mianowicie marketing bezpośredni w zakresie towarów i usług innych osób, usługi marketingowe w zakresie
organizowania dystrybucji produktów innych osób oraz
marketing cyfrowy w zakresie towarów i usług innych osób
za pośrednictwem stron internetowych, poczty elektronicznej, aplikacji i sieci społecznościowych, usługi konsultacyjne
i doradcze dotyczące marihuany i konopi siewnych, sprzedaż i dystrybucja marihuany leczniczej i leczniczych konopi siewnych, olejków z konopi siewnych i ich pochodnych,
sprzedaż konopi siewnych, marihuany i ich pochodnych,
sprzedaż produktów i akcesoriów z marihuany, konopi indyjskich, konopi siewnych, 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 marihuany leczniczej poprzez zarządzanie programami pomocy cenowej, sprzedaż
i dystrybucję marihuany leczniczej oraz zapewnianie programów pomocy cenowej w dziedzinie marihuany leczniczej,
sprzedaż i dystrybucja marihuany leczniczej i konopi leczniczych oraz sprzętu i produktów do podawania marihuany
leczniczej i konopi leczniczych takich jak fajki ręczne, fajki
wodne, nargile, nebulizatory, urządzenia rozpylające, waporyzatory doustne, spreje do jamy ustnej, kapsułki żelowe,
płyny, balsamy, olejki i kremy nasączane konopiami siewnymi i plastry transdermalne nasączane konopiami siewnymi,
sprzedaż nebulizatorów, urządzeń rozpylających, sprejów
do jamy ustnej, kapsułek żelowych, płynów, balsamów, olejków i kremów nasączanych konopiami siewnymi i plastrów
transdermalnych do podawania leków oraz waporyzatorów
do celów medycznych i produkcji, sprzedaż produktów i akcesoriów dla palaczy, mianowicie fajek, fajek elektronicznych,
fajek ręcznych, fajek wodnych, nargili, waporyzatorów doustnych, młynków do ziół, karteczek do młynków, wag do ziół,
zapalniczek, zapałek, popielniczek, bibułek papierosowych,
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maszyn do robienia papierosów, cygarniczek, 41 udostępnianie edukacyjnej strony internetowej dostarczającej informacji dotyczących marihuany leczniczej, marihuany i konopi
siewnych, udostępnianie strony internetowej zawierającej
oceny, recenzje i opinie dotyczące marihuany i produktów
marihuany leczniczej, wskazań i skutków poszczególnych
odmian marihuany, zalet stosowania marihuany leczniczej,
marihuany, konopi siewnych i badań związanych z konopiami siewnymi i z marihuaną, usługi edukacyjne i usługi edukacyjne dla pacjentów, mianowicie dostarczanie materiałów
audio, wizualnych i drukowanych, seminariów, warsztatów,
zajęć i szkoleń dotyczących marihuany leczniczej, marihuany, konopi siewnych i olejów z konopi, pokazy edukacyjne dotyczące uprawy roślin, warsztaty i seminaria na temat
ogrodnictwa.
495059
(220) 2019 01 22
SKÓRSKI RAFAŁ SKOORPRESS MEDIA & PUBLISHING,
Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gourmet

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 11.01.01, 11.01.05
(510), (511) 16 czasopisma branżowe, 35 reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach,
zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, udostępnianie przestrzeni reklamowej
w czasopismach, gazetach i magazynach, usługi reklamowe,
udostępnianie powierzchni reklamowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, publikowanie materiałów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, publikacja treści
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
dystrybucja próbek reklamowych, przygotowywanie publikacji reklamowych, 41 publikacja czasopism, wydawanie czasopism, publikowanie czasopism, publikowanie czasopism
internetowych, publikowanie czasopism elektronicznych,
publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie,
publikowanie książek i czasopism elektronicznych w systemie on-line, organizacja szkoleń, szkolenia edukacyjne, szkolenie zaawansowane, prowadzenie warsztatów [szkolenia],
nauczanie i szkolenia, szkolenie i instruktaż, podyplomowe
kursy szkoleniowe, organizowanie kursów szkoleniowych,
usługi szkolenia zawodowego, szkolenia dla dorosłych.
(210) 495133
(220) 2019 01 23
(731) TRONINA-BŁAŻEJ KAJA DEFTAR, Tarnów
(540) (znak słowny)
(540) DEFTAR
(510), (511) 8 bagnety, bagnety [miecze], broń biała, broń
biała [boczna], broń sieczna i obuchowa, maczety, noże,
nożyce, noże wędkarskie, noże myśliwskie, ostrza [broń],
ostrza do noży, ostrza [narzędzia ręczne], scyzoryki z wielofunkcyjnymi końcówkami, scyzoryki, siekiery, sierpy [narzędzia obsługiwane ręcznie], sztylety, tasaki do mięsa [tasaki
rzeźnicze], tasaki do siekania mięsa [ręczne], tasaki [noże],
toporki, toporki [narzędzia ręczne], 28 broń zabawkowa,
kręgle, maszyny i urządzenia do kręgli, modele będące zabawkami, pneumatyczne pistolety [zabawki], tarcze elektroniczne, tarcze łucznicze, tarcze strzelnicze, tarcze strzelnicze
do broni palnej, tarcze treningowe do sztuk walki, tarcze
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strzelnicze do użytku sportowego, 35 sprzedaż detaliczna
i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej)
na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni,
w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa
następujących towarów: bagnety, bagnety [miecze], broń
biała, broń biała [boczna], broń sieczna i obuchowa, maczety, noże, nożyce, noże wędkarskie, noże myśliwskie, ostrza
[broń], ostrza do noży, ostrza [narzędzia ręczne], scyzoryki
z wielofunkcyjnymi końcówkami, scyzoryki, siekiery, sierpy
[narzędzia obsługiwane ręcznie], sztylety, tasaki do mięsa [tasaki rzeźnicze], tasaki do siekania mięsa [ręczne], tasaki [noże],
toporki, toporki [narzędzia ręczne], broń zabawkowa, kręgle,
maszyny i urządzenia do kręgli, modele będące zabawkami,
pneumatyczne pistolety [zabawki] tarcze elektroniczne, tarcze łucznicze, tarcze strzelnicze, tarcze strzelnicze do broni
palnej, tarcze treningowe do sztuk walki, tarcze strzelnicze
do użytku sportowego, marketing, reklama, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją
następujących towarów: bagnety, bagnety [miecze], broń
biała, broń biała [boczna], broń sieczna i obuchowa, maczety, noże, nożyce, noże wędkarskie, noże myśliwskie, ostrza
[broń], ostrza do noży, ostrza [narzędzia ręczne], scyzoryki
z wielofunkcyjnymi końcówkami, scyzoryki, siekiery, sierpy
[narzędzia obsługiwane ręcznie], sztylety, tasaki do mięsa [tasaki rzeźnicze], tasaki do siekania mięsa [ręczne], tasaki [noże],
toporki, toporki [narzędzia ręczne], broń zabawkowa, kręgle,
maszyny i urządzenia do kręgli, modele będące zabawkami,
pneumatyczne pistolety [zabawki] tarcze elektroniczne, tarcze łucznicze, tarcze strzelnicze, tarcze strzelnicze do broni
palnej, tarcze treningowe do sztuk walki, tarcze strzelnicze
do użytku sportowego, udzielanie porad handlowych konsumentom, promocja sprzedaży.
(210) 495392
(220) 2019 01 30
(310) 1912353
(320) 2018 07 30
(330) CA
(731) Tweed Inc., Smiths Falls, CA
(540) (znak słowny)
(540) SeaWeed
(510), (511) 5 marihuana lecznicza, marihuana, konopie, oleje z konopi oraz ich pochodne, wszystkie wyżej wymienione
towary do celów medycznych, 31 rośliny żywe, żywe rośliny
z rodzaju Cannabis, 34 suszona marihuana i konopie oraz
ich pochodne, wszystkie wyżej wymienione towary do palenia, wapowania lub celów rekreacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

496038
(220) 2019 02 18
BARTKOWSKI ŁUKASZ, Tomaszów Lubelski
(znak słowno-graficzny)
Dusza Rośliny
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(531)

05.03.11, 05.05.20, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 3 olejki eteryczne, 5 suplementy diety przeznaczone dla ludzi, 31 naturalne rośliny.
(210) 496113
(220) 2019 02 19
(310) 1915847
(320) 2018 08 20
(330) CA
(731) TS BRANDCO INC., Toronto, CA
(540) (znak słowny)
(540) PAUSE
(510), (511) 5 marihuana medyczna, 34 marihuana suszona,
suszone konopie siewne, marihuana i konopie siewne dla
celów rekreacyjnych, wszystkie wyżej wymienione towary
do palenia, wapowania lub celów rekreacyjnych, 41 imprezy
edukacyjne i rozrywkowe.
(210) 496117
(220) 2019 02 19
(310) 1915950
(320) 2018 08 21
(330) CA
(731) DOJA Cannabis Ltd., West Kelowna, CA
(540) (znak słowny)
(540) UTOPIA
(510), (511) 5 marihuana medyczna, 34 marihuana suszona,
suszone konopie siewne, marihuana i konopie siewne dla
celów rekreacyjnych, wszystkie wyżej wymienione towary
do palenia, wapowania lub celów rekreacyjnych.
(210) 496118
(220) 2019 02 19
(310) 1915846
(320) 2018 08 20
(330) CA
(731) TS BRANDCO INC., Toronto, CA
(540) (znak słowny)
(540) EASE
(510), (511) 5 marihuana medyczna, 34 marihuana suszona,
suszone konopie siewne, marihuana i konopie siewne dla
celów rekreacyjnych, wszystkie wyżej wymienione towary
do palenia, wapowania lub celów rekreacyjnych, 41 imprezy
edukacyjne i rozrywkowe.
(210) 496122
(220) 2019 02 19
(310) 1915844
(320) 2018 08 20
(330) CA
(731) TS BRANDCO INC., Toronto, CA
(540) (znak słowny)
(540) RISE
(510), (511) 5 marihuana medyczna, 34 marihuana suszona,
suszone konopie siewne, marihuana i konopie siewne dla
celów rekreacyjnych, wszystkie wyżej wymienione towary
do palenia, wapowania lub celów rekreacyjnych, 41 imprezy
edukacyjne i rozrywkowe.
(210) 496125
(220) 2019 02 19
(310) 1915845
(320) 2018 08 20
(330) CA
(731) TS BRANDCO INC., Toronto, CA
(540) (znak słowny)
(540) EQUALIZE
(510), (511) 5 marihuana medyczna, 34 marihuana suszona,
suszone konopie siewne, marihuana i konopie siewne dla
celów rekreacyjnych, wszystkie wyżej wymienione towary
do palenia, wapowania lub celów rekreacyjnych, 41 imprezy
edukacyjne i rozrywkowe.
(210)
(310)
(731)
(540)

496126
(220) 2019 02 19
1915843
(320) 2018 08 20
(330) CA
TS BRANDCO INC., Toronto, CA
(znak słowny)
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(540) GO
(510), (511) 5 marihuana medyczna, 34 marihuana suszona,
suszone konopie siewne, marihuana i konopie siewne dla
celów rekreacyjnych, wszystkie wyżej wymienione towary
do palenia, wapowania lub celów rekreacyjnych, 41 imprezy
edukacyjne i rozrywkowe.
(210) 496600
(220) 2019 03 01
(731) Spectrum Cannabis Canada Ltd., Smiths Falls, CA
(540) (znak słowny)
(540) SPECTRUM THERAPEUTICS
(510), (511) 5 medyczne konopie siewne i marihuana, suszone lecznicze konopie siewne, jadalne lecznicze konopie
siewne, świeże lecznicze konopie siewne, pochodne medycznej marihuany i medycznych konopi siewnych, terpeny,
terpenoidy, kanabidiol i kanabinoidy w następujących postaciach: koncentraty, mieszanki, żywice, szkliste koncentraty,
oleje, aerozole, woski, preparaty do stosowania miejscowego
na skórę, toniki, kremy, pomady, maści, kapsułki, plastry, tabletki, nalewki, czopki i balsamy, wszystko do celów medycznych, koncentraty z konopi siewnych do celów medycznych,
wyciągi z konopi siewnych do celów medycznych, preparaty do stosowania miejscowego na skórę zawierające konopie siewne do celów medycznych, jadalne konopie siewne
do celów medycznych, farmaceutyki z konopi siewnych,
suplementy ziołowe i dietetyczne z konopi siewnych, suplementy roślinne z konopi siewnych, nutraceutyki, suplementy
diety dla zdrowia z konopi, farmaceutyki z konopi, odżywcze
suplementy diety z konopi, mianowicie olej z konopi, łuskane nasiona konopi i białko z konopi w proszku, pochodne
konopi, koncentraty konopi siewnych do celów medycznych, ekstrakty ziołowe do celów leczniczych, suplementy
roślinne dla ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia,
ziołowe suplementy dla ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia, naturalne produkty spożywcze z konopi, 29 oleje
jadalne, oleje jadalne i jadalne masła zawierające marihuanę
leczniczą, marihuanę i konopie siewne oraz ich pochodne,
jadalne masła, konopie, ekstrakty z konopi, kanabidiol i kanabinoidy pochodzące z konopi, białko z konopi w proszku,
ziarna konopi, olej z konopi, nasiona konopi, mąka z konopi,
płatki z konopi, mleko z konopi, przekąski na bazie konopi
i inne produkty z konopi, 34 suszone konopie siewne, świeże
konopie siewne, ekstrakty z konopi siewnych, konopie siewne do stosowania miejscowego na skórę, koncentraty konopi
siewnych, jadalne konopie siewne, pochodne konopi siewnych, terpeny, terpenoidy, kanabidiol i kanabinoidy w następujących postaciach: koncentraty, mieszanki, żywice, szkliste
koncentraty, oleje, spraye doustne, preparaty do stosowania
miejscowego na skórę, kapsułki, tabletki, nalewki i kremy,
konopie, ekstrakty z konopi i pochodne konopi, wszystkie
wyżej wymienione towary do palenia, wapowania lub celów
rekreacyjnych, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa medycznych konopi siewnych i medycznej marihuany,
suszonych leczniczych konopi siewnych, jadalnych leczniczych konopi siewnych i świeżych leczniczych konopi siewnych, sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa pochodnych medycznych konopi siewnych i medycznej marihuany,
sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa terpenów, terpenoidów, kanabidioli i kanabinoidów w następujących postaciach: koncentraty, mieszanki, żywice, szkliste koncentraty,
oleje, aerozole, woski, preparaty do stosowania miejscowego na skórę, toniki, kremy, pomady, maści, kapsułki, plastry, tabletki, nalewki, czopki i balsamy, wszystkie do celów
medycznych, sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa
pochodnych konopi, sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa terpenów, terpenoidów, kanabidioli i kanabinoidów

7

w następujących postaciach: koncentraty, mieszanki, żywice,
szkliste koncentraty, oleje, aerozole, woski, preparaty do stosowania miejscowego na skórę, toniki, kremy, pomady, maści,
kapsułki, plastry, tabletki, nalewki, czopki i balsamy, sprzedaż
hurtowa, detaliczna i internetowa suplementów ziołowych
i dietetycznych z konopi siewnych, suplementów roślinnych
z konopi siewnych, farmaceutyków z konopi siewnych, jadalnych konopi siewnych do celów medycznych, preparatów
do stosowania miejscowego na skórę z konopi siewnych
do celów medycznych, wyciągów z konopi siewnych do celów medycznych, koncentratów konopi siewnych do celów
medycznych, sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa
suszonych konopi siewnych, świeżych konopi siewnych, wyciągów z konopi siewnych, preparatów do stosowania miejscowego na skórę z konopi siewnych, koncentratów konopi
siewnych i jadalnych konopi siewnych, sprzedaż hurtowa,
detaliczna i internetowa olejów jadalnych, olejów jadalnych,
i jadalnych maseł zawierających marihuanę leczniczą, marihuanę i konopie siewne oraz ich pochodne i jadalnych maseł, sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa pochodnych
konopi siewnych, sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa suplementów diety dla zdrowia z konopi, farmaceutyków z konopi, nutraceutyków, suplementów roślinnych dla
ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia, ziołowych suplementów dla ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia,
naturalnych produktów żywnościowych z konopi, sprzedaż
hurtowa, detaliczna i internetowa nutraceutyków, suplementów diety z konopi, oleju z konopi, łuskanych nasion konopi
i białka z konopi w proszku, sprzedaż detaliczna i internetowa
ekstraktów ziołowych do celów leczniczych, sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa konopi, ekstraktów z konopi
i pochodnych konopi, 44 edukacja medyczna w dziedzinie
leczniczych konopi siewnych, edukacja medyczna w dziedzinie konopi do celów medycznych, edukacja medyczna
dla pacjentów w dziedzinie medycznych konopi siewnych,
usługi poradnictwa medycznego w zakresie medycznych
konopi siewnych, usługi poradnictwa medycznego w dziedzinie konopi do celów medycznych, udostępnianie informacji na temat marihuany medycznej, marihuany, konopi
siewnych, konopi, kanabidiolu i kanabinoidów za pośrednictwem strony internetowej, edukacja medyczna w dziedzinie
farmaceutyków i suplementów diety, usługi poradnictwa
medycznego w zakresie żywności naturalnej i nutraceutyków, dostarczanie informacji w dziedzinie konopi do celów
medycznych za pośrednictwem strony internetowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

496967
(220) 2019 03 11
SENKOWSKI ANDRZEJ POLCAR P.P.H., Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SRLINE Selected Replacement Line

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 7 części do napędów i silników spalinowych-alternatory, chłodnice, tłoki, wkłady filtrów, gaźniki, głowice cylindrowe, korbowody, łożyska, paski napędowe, pasy
do prądnic, pierścienie tłokowe, prądnice prądu stałego, rozruszniki, separatory wody, świece zapłonowe i żarowe, tłumiki
wydechu, turbosprężarki, wały korbowe, wentylatory, wtryskiwacze, rury wydechowe, urządzenia zapłonowe, zawory,
złącza części silników, 12 pojazdy i środki transportu, części
i akcesoria do pojazdów, 35 pomoc biznesowa, zarządzanie
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i usługi administracyjne, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, analizy biznesowe, badania i usługi informacyjne, zgrupowanie na rzecz osób trzecich wielobranżowych
towarów mających zastosowanie w pojazdach jak również
do naprawy i obsługi pojazdów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w wyspecjalizowanym
sklepie i/lub hurtowni jak również poprzez pośredników oraz
za pośrednictwem globalnej sieci internetowej, a także wysyłkowej wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub
używając środków telekomunikacji, usługi agencji importowo - eksportowych, usługi handlu detalicznego związane
z akcesoriami samochodowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pojazdami, usługi sprzedaży hurtowej części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi pośrednictwa i doradztwa
handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług.
(210) 497305
(220) 2019 03 18
(310) 1920617
(320) 2018 09 18
(330) CA
(731) Tweed Inc., Smiths Falls, CA
(540) (znak słowny)
(540) FROM YOUR FRIENDS AT TWEED
(510), (511) 16 materiały piśmienne i materiały drukowane, mianowicie pióra, ołówki, markery i zakreślacze, wyroby
papierowe i druki, mianowicie notesy, papier do notatek,
notatniki, segregatory, samoprzylepne kartki do notatek,
plakaty, kalkomanie, tatuaże tymczasowe, naklejki na zderzaki, kalendarze, kartki okolicznościowe, pocztówki, podkładki pod mysz, czasopisma, książki i biuletyny, naklejki,
25 odzież, odzież codzienna, koszulki, koszule, skarpetki, bluzy, bluzy z kapturem, koszulki bez rękawów, kurtki, fartuchy
laboratoryjne, sukienki, spódnice, spodnie dresowe, spodnie
i bielizna, kapelusze, nakrycia głowy, mianowicie czapki,
opaski na głowę, daszki, nauszniki i toczki, szaliki, paski, rękawiczki, 34 produkty i akcesoria dla palaczy, mianowicie
fajki do palenia, elektroniczne fajki do palenia, fajki ręczne,
fajki wodne, nargile, nebulizatory, atomizery, waporyzatory
doustne, młynki do ziół, karteczki do młynków, wagi do ziół,
zapalniczki, zapałki, popielniczki, bibułki do papierosów,
maszyny do skręcania papierosów, uchwyty na papierosy,
knoty do papierosów, tace do skręcania papierosów, bibułki
do skręcania papierosów, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna
i internetowa akcesoriów do uprawy roślin, mianowicie odżywek dla roślin, gleby do sadzenia, składników odżywczych
dla roślin, detergentów przemysłowych, preparatów osobistych, mianowicie balsamów do ciała, kremów do ciała, płynów do mycia ciała, żeli do kąpieli i pod prysznic, płynów
do kąpieli, peelingów do ciała i soli do kąpieli, preparatów
do pielęgnacji skóry, mianowicie mydeł do ciała, kremów
do opalania, preparatów do oczyszczania skóry, maseczek
do twarzy, balsamów do ust, balsamów do ciała, toników,
preparatów złuszczających, balsamów nawilżających i nawilżających sprayów do ciała, olejków eterycznych do aromaterapii, olejków eterycznych do użytku osobistego, olejków
do masażu, kosmetyków, mianowicie szminek, akcesoriów
do uprawy roślin, mianowicie preparatów do czyszczenia
liści roślin, preparatów osobistych, mianowicie balsamów
do ciała, kremów do ciała, płynów do mycia ciała, żeli do kąpieli i pod prysznic, płynów do kąpieli, peelingów do ciała
i soli do kąpieli, wszystkie wyżej wymienione zawierające konopie siewne lub pochodne konopi siewnych, preparatów
do pielęgnacji skóry, mianowicie mydeł do ciała, kremów
do opalania, preparatów do oczyszczania skóry, maseczek
do twarzy, wszystkie powyższe zawierające konopie siewne
lub pochodne konopi siewnych, balsamów do ust, wszyst-
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kie produkty zawierające konopie siewne lub pochodne
konopi siewnych, balsamów do ciała, toników, preparatów
złuszczających, balsamów nawilżających i nawilżających
sprayów do ciała, wszystkie powyższe zawierające konopie
siewne lub pochodne konopi siewnych, olejków do masażu zawierających konopie siewne lub pochodne konopi
siewnych, detergentów do zmywania naczyń, detergentów
do zmywarek, detergentów do prania, preparatów do odświeżania powietrza, odświeżaczy powietrza do samochodów, akcesoriów do uprawy roślin, mianowicie metalowych
znaczników roślin, krat metalowych do podtrzymywania roślin. nożyczek, maszynek do strzyżenia, trymerów do roślin,
kielni, grabi, łopat, wideł, rozpylaczy pompowanych ręcznie
do zraszania roślin, regałów na rośliny, świateł wspomagających wzrost roślin, donic, tac do sadzenia, miniaturowych
szklarni do użytku wewnątrz pomieszczeń, okularów przeciwsłonecznych, modnych okularów, łańcuszków i sznurków
do okularów oraz okularów przeciwsłonecznych, artykułów
gospodarstwa domowego, mianowicie magnesów dekoracyjnych, eleganckiej biżuterii, mianowicie kolczyków, naszyjników, bransoletek, bransoletek na nogę, pierścionków, spinek do mankietów i zegarków, biżuterii ze szkła sztrasowego,
mianowicie kolczyków, naszyjników, bransoletek, bransoletek na nogę, pierścionków, spinek do mankietów i zegarków,
biżuterii do piercingu, artykułów gospodarstwa domowego,
mianowicie budzików, breloczków i breloków, ozdobnych
szpilek, materiałów piśmiennych i materiałów drukowanych,
mianowicie piór, ołówków, markerów i zakreślaczy, wyrobów
papierowych i druków, mianowicie notesów, papieru do notatek, notatników, segregatorów, samoprzylepnych kartek
do notatek, plakatów, kalkomanii, tatuaży tymczasowych,
naklejek na zderzaki, kalendarzy, kartek okolicznościowych,
pocztówek, podkładek pod mysz, czasopism, książek i biuletynów, odzieży dla psów, odzieży dla kotów, smyczy dla zwierząt, zawieszek do obroży dla psów, zawieszek do obroży dla
kotów, uniwersalnych toreb sportowych, uniwersalnych
toreb gimnastycznych, plecaków, artykułów gospodarstwa
domowego, mianowicie kubków, wyrobów szklanych do napojów, plastikowych butelek do wody pitnej, plastikowych
kubków do picia, plastikowych pojemników na sok, kubków,
dzbanków do piwa, kubków termicznych z tworzywa sztucznego, uchwytów na kubki termiczne, uchwytów na butelki,
termosów, akcesoriów do uprawy roślin, mianowicie konewek, terrariów, odzieży, odzieży codziennej, koszulek, koszuli, skarpetek, bluz, bluz z kapturem, koszulek bez rękawów,
kurtek, fartuchów laboratoryjnych, sukienek, spódnic, spodni
dresowych, spodni i bielizny, nakryć głowy, mianowicie
czapek, opasek na głowę, daszków, nauszników i toczków,
szalików, pasków, rękawiczek, zabawek dla psów i zabawek
dla kotów, akcesoriów sportowych, mianowicie piłek, piłek
do ćwiczeń, piłek do piłki nożnej, piłek do tenisa, piłek do koszykówki, piłek golfowych i piłek odstresowujących, dysków
latających, pluszowych zabawek, kart do gry, produktów
spożywczych, mianowicie mieszanek do: ciast, brownie,
babeczek, ciasteczek i muffinów, mieszanek do naleśników,
gotowych do wypieku mieszanek do brownie, wyrobów
cukierniczych, wyrobów czekoladowych, kawy, batonów
energetycznych, wypieków, mianowicie ciast, batonów zbożowych, herbatników, muffinów, babeczek brownie, ciastek,
cukierków, dipów do przekąsek, dipów, serów, past do smarowania, jogurtów, lodów, olejów jadalnych, dżemów, masła,
mieszanek przekąsek na bazie orzechów, przekąsek na bazie
owoców, produktów spożywczych, mianowicie mieszanek
do ciast, brownie, babeczek, ciasteczek i muffinów, mieszanek do naleśników, wszystkie wyżej wymienione zawierające
konopie siewne lub pochodne konopi siewnych, wyrobów
cukierniczych zawierających konopie siewne lub pochodne
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konopi siewnych, wyrobów czekoladowych zawierających
konopie siewne lub pochodne konopi siewnych, batonów
energetycznych zawierających konopie siewne lub pochodne konopi siewnych, wyrobów piekarniczych, mianowicie
ciast, batonów zbożowych, herbatników, muffinów, babeczek, brownie, ciasteczek, wszystkie wyżej wymienione zawierające konopie siewne lub pochodne konopi siewnych,
konopi siewnych i marihuany i ich pochodnych, mianowicie
żywych roślin, nasion, suszonych kwiatów, płynów, olejów,
sprayów doustnych, kapsułek, tabletek i plastrów transdermalnych, napojów, mianowicie napojów o smaku owocowym, bezalkoholowych napojów na bazie miodu, napojów
bezalkoholowych na bazie herbaty, napojów bezalkoholowych gazowanych, bezmlecznych napojów sojowych,
napojów na bazie kakao, napojów na bazie kawy, herbat
ziołowych, napojów energetycznych dla sportowców, napojów, mianowicie napojów gazowanych i niegazowanych
zawierających konopie siewne i pochodne konopi siewnych,
napojów energetycznych dla sportowców zawierających
konopie siewne i pochodne konopi siewnych, produktów
i akcesoriów dla palaczy, mianowicie fajek do palenia, elektronicznych fajek do palenia, fajek ręcznych, fajek wodnych,
nargili, nebulizatorów, atomizerów, waporyzatorów doustnych, młynków do ziół, karteczek do młynków, wag do ziół,
zapalniczek, zapałek, popielniczek, bibułek do papierosów,
maszynek do skręcania papierosów, uchwytów do papierosów, knotów do papierosów, tac do skręcania papierosów,
bibułek do skręcania papierosów, sprzedaż kapeluszy, sprzedaż naklejek.
(210)
(731)
(540)
(540)

497698
(220) 2019 03 25
WOJTKOWSKA PAULINA, Jarocin
(znak słowno-graficzny)
WOLNA PIEKARNIA BEZGLUTENOWA

(531) 11.01.22, 26.02.16, 26.02.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08
(510), (511) 30 pieczywo bezglutenowe drożdżowe lub
na zakwasie: chleb, bułki, bagietki, bajgle, paluchy, ciabatty,
bułeczki maślane, brioszki, bułki z rodzynkami i innymi bakaliami, bułki mleczne, chleb i bułki pomidorowe, oliwkowe
i ziołowe oraz z ziarnami, bakaliami, wyroby piekarnicze,
chleb razowy, chleb z przyprawami, tosty z chleba, paluszki
chlebowe, zakwas chlebowy, grzanki do zup, bułka tarta, croissant, rogale, bułki i bagietki z ziołami lub masłem czosnkowym, domowe paluszki typu grissini, asortyment dodatkowy, bezglutenowy: pizza, makarony, pierogi, kluski, kanapki,
zapiekanki, hot-dogi, lody spożywcze, kanapki typu wrap,
tortille, tarty jajeczne, spody do pizzy, sałatki, quiche, tarty
wytrawne, mini pizzerki, bezglutenowe wyroby cukiernicze:
drożdżówki, pączki, rogale świętomarcińskie, bułeczki z owocami, dżemem, bułki z cynamonem, słodkie bułki, słodycze
słodzone tradycyjnym białym cukrem i cukrem trzcinowym,
słodycze słodzone ksylitolem, erytrytolem, miodem, syropem klonowym, syropem daktylowym i z agawy, słodkie
bułeczki typu muffin, babeczki, serniki, szarlotki, ptysie, bezy,
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rogaliki, pralinki, pierniczki, granola, lizaki, kruche ciasto, kruche ciastka, herbatniki, ciastka owsiane, maślane, gryczane,
ciastka typu kokosanki, krakersy, pierniczki, ciastka wegańskie, wyroby ciastkarskie, ciasta, ciasta wegańskie jako ciasta
bez mleka i jaj z kaszy jaglanej, gryczanej, ciecierzycy, fasoli,
ciasta drożdżowe z dodatkami, batoniki muesli, batoniki zbożowe, batoniki energetyczne, biszkopty, ciasta biszkoptowe
z owocami, kremami i galaretką, makowce, tarty z owocami, tarty z kremami i owocami, tarty raw, tarty wegańskie,
rolady, makowce, ciasta marchewkowe, cukiniowe, brownie
jako ciastka czekoladowe, desery jaglane z kremami, budynie jaglane, musy, budynie, puddingi, ciasta tradycyjne i wegańskie, babki, cukierki, pralinki, pralinki wegańskie (daktyle,
kasza jaglana), czekoladki, desery jogurtowe z muesli, gofry, naleśniki, gotowane wyroby cukiernicze, słodkie kremy
do smarowania pieczywa (masło orzechowe, kremy na bazie
czekolady), lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze,
mleczne wyroby cukiernicze, owoce pod kruszonką, owocowe galaretki, słodkie babki panettone, tiramisu, wata cukrowa, trufle tradycyjne i wegańskie jako wyroby cukiernicze.
498206
(220) 2019 04 04
MATKOWSKI NESTOR ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY
NESPOL, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NESPOL

(210)
(731)

(531) 26.03.01, 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 wyroby z blachy, wyroby ślusarskie, kominy
ze stali nierdzewnej, metalowe pokrycia dachowe, rynny
metalowe, metalowe elementy konstrukcji dachów, blachy
trapezowe, blachodachówki, blachodachówki modułowe,
blacha płaska, sztachety metalowe, panelowe metalowe,
metalowe grzbiety dachu, akcesoria dachowe metalowe,
dachowe rynny metalowe, metalowe naroża dachu, zaczepy do metalowych płytek dachowych, metalowe barierki
ochronne, szalówka metalowa, bramy metalowe, metalowe płyty dla budownictwa, kątowniki stalowe, klamry
metalowe, konstrukcje metalowe, metalowe ogrodzenia,
ogrodzenia metalowe budowlane przenośne, ogrodzenia
posesyjne metalowe, ogrodzenia metalowe żaluzjowe, metalowe panele konstrukcyjne, metalowe płyty konstrukcyjne, metalowe profile konstrukcyjne, metalowe profile do suchej zabudowy, metalowe okna dachowe, metalowe pręty
ogrodzeniowe, słupy metalowe jako elementy konstrukcyjne, metalowe sztachety, metalowe ogrodzenia panelowe,
metalowe akcesoria dekarskie, metalowe panele dachowe
na rąbek, metalowe ogrodzenia budowlane, metalowe
wkręty dachowe, 11 centrale wentylacyjne, centrale klimatyzacyjne, wentylatory, kształtki i przewody wentylacyjne,
przewody stosowane w częściach instalacji sanitarnych,
przewody do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
instalacje do filtrowania powietrza, rury stosowane w instalacjach sanitarnych, aparatura i instalacje chłodnicze,
komory chłodnicze, pojemniki chłodnicze, czyste komory
stosowane w instalacjach sanitarnych, instalacje i aparatura
sanitarna, aparatura do systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, urządzenia i instalacje chłodnicze, klimatyzacyjne, wentylacyjne, wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze, elementy wentylacyjne: instalacje, wyciągi, aparatury, agregaty,
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klimatyzatory, kominowe wyciągi, kanały dymowe i spalinowe, kanały dymowe do urządzeń wentylacyjnych, system
wentylacji, instalacje do filtracji powietrza i klimatyzacji,
wyciągi powietrza, regulatory powietrza, nawiewniki, kratki
wywiewne, kratki wyciągowe, elementy systemów wentylacyjnych, aparatura do wentylacji, wentylatory, klimatyzatory,
urządzenia elektryczne do ogrzewania, grzejniki, instalacje,
urządzenia lub aparatury oczyszczające powietrze komory
chłodnicze i mroźnicze, pojemniki chłodnicze, lady chłodnicze, szafy chłodnicze, lodówki, witryny chłodnicze, meble
chłodnicze, zamrażarki, aparatura i urządzenia do wytwarzania lodu, aparatura chłodząca do napojów, urządzenia
do chłodzenia mleka, sprężarki chłodnicze, agregaty dla
chłodnictwa, wymienniki ciepła chłodnicze, urządzenia
chłodnicze pomocnicze, elementy automatyki chłodniczej,
aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, dmuchawy do nawiewu powietrza, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne w laboratoriach, aparatura do wentylacji
i klimatyzacji, urządzenia wentylacyjno - klimatyzacyjne,
klimatyzatory, aparaty i zespoły do ogrzewania, oziębiania
i nawilżania powietrza, filtry powietrza do urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, aparaty wentylacyjno-klimatyzacyjne końcowe, urządzenia do odzysku ciepła z instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych, aparatura i urządzenia
do oczyszczania powietrza, urządzenia uzdatniające powietrze, zespoły i elementy pomocnicze urządzeń techniki powietrza, części do instalacji chłodniczych, wentylacyjnych
oraz klimatyzacyjnych, centralne urządzenia klimatyzacyjne, elementy chłodnicze, elementy grzewcze, gazowe instalacje centralnego ogrzewania, grzejniki do centralnego
ogrzewania, grzejniki do instalacji centralnego ogrzewania,
grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, instalacje
centralnego ogrzewania, instalacje chłodnicze, kondensatory chłodnicze, kratki wentylacyjne będące częścią wentylatorów wyciągowych, okapy wentylacyjne do kuchenek,
okienne urządzenia do klimatyzacji, panele klimatyzacyjne
do użytku w chłodniach, parowniki do klimatyzatorów,
pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, połączone urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, przemysłowe urządzenia wentylacyjne, przenośne urządzenia do klimatyzacji, regulatory temperatury [zawory termostatyczne]
do grzejników centralnego ogrzewania, sterowniki termiczne [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, systemy HVAC do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, terminale
wentylacyjne, urządzenia centralnego ogrzewania, urządzenia klimatyzacyjne do pomieszczeń mieszkalnych, urządzenia klimatyzacyjne do użytku handlowego, urządzenia
kontrolujące temperaturę i reagujące na nią [zawory termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, urządzenia nawilżające do użytku wraz z urządzeniami klimatyzacyjnymi, urządzenia wentylacyjne, urządzenia wentylacyjne
do pomieszczeń mieszkalnych, urządzenia wentylacyjne zasilane energią słoneczną, wyciągi wentylacyjne lub klimatyzacyjne, wentylatory jako części instalacji klimatyzacyjnych,
wentylatory do urządzeń klimatyzacyjnych, wentylatory
elektryczne będące elementami domowych instalacji klimatyzacyjnych, wentylatory stosowane w klimatyzatorach,
wentylatory z silnikiem do klimatyzacji, wirniki jako części
instalacji klimatyzacyjnych, wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, wyciągi wentylacyjne do pary, wyciągi wentylacyjne
dymu, wyciągi wentylacyjne w laboratoriach, 37 usługi instalacyjne grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, demontaż i montaż systemów wentylacji i klimatyzacji, naprawa
instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych
wodno-kanalizacyjnych i ciepłowniczych, usługi serwisowe dotyczące tych urządzeń i instalacji, okresowe przeglądy klimatyzatorów, systemów wentylacyjno-chłodniczych
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oraz sprzętu chłodniczego i klimatyzacji, usługi serwisowe
urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
usługi w zakresie budownictwa ogólnego, przemysłowego, użyteczności publicznej, usługi w zakresie instalacji
wodociągowych, kanalizacyjnych, wodnokanalizacyjnych,
ciepłowniczych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych,
energetycznych i oświetleniowych, przyłącza do sieci,
usługi w zakresie budowy kotłowni, węzłów cieplnych, kotłowni i węzłów gazowych, usługi w zakresie zewnętrznych
robót instalacyjnych, kanalizacji sanitarnych i deszczowych,
budowa oczyszczalni i przepompowni ścieków, usługi
w zakresie montażu urządzeń i instalacji do ochrony środowiska, usługi w zakresie montażu, konserwacji i serwisu
urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych
oraz grzewczych, usługi w zakresie blacharstwa, dekarstwa,
murarstwa i ślusarstwa, wykonywanie pokryć dachowych,
wykonywanie ogrodzeń, obróbki blacharskie, montaż konstrukcji metalowych, 40 obróbka mechaniczna elementów
metalowych, obróbka metali, obróbka blach: wykrawanie,
wyginanie, cięcie, gięcie, zaginanie, zgrzewanie, spawanie,
lutowanie, trapezowanie, toczenie, frezowanie, foliowanie
blach, zabezpieczanie (olejenie) blach ocynkowanych.
(210) 498693
(220) 2019 04 12
(310) 076850
(320) 2019 02 04
(330) JM
(731) Alcon Inc., Fribourg, CH
(540) (znak słowny)
(540) See Brilliantly
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, preparaty higieniczne do celów medycznych,
dietetyczna żywność i substancje do celów medycznych
lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy
dietetyczne dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, preparaty do zwalczania szkodników,
fungicydy, herbicydy, 9 aparaty i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe,
sygnalizacyjne, służące do wykrywania, służące do testowania, kontrolne, do ratowania życia i do celów dydaktycznych,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji,
reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych,
nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, mechanizmy do urządzeń
uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące,
urządzenia liczące, komputery i peryferyjne urządzenia
komputerowe, skafandry dla nurków, maski do nurkowania,
zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków
i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia do gaszenia ognia, 10 urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły
ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu,
urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością
seksualną, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna.
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498930
(220) 2019 04 18
NV CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PETNER

(210)
(731)

(531) 03.01.08, 03.01.24, 03.01.06, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, środki czyszczące
i myjące dla zwierząt, 5 białkowe suplementy dla zwierząt,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety dla
zwierząt, suplementy mineralne dla zwierząt, suplementy
witaminowe dla zwierząt, substancje pobudzające łaknienie dla zwierząt, mineralne suplementy diety dla zwierząt,
18 okrycia dla zwierząt, obroże dla zwierząt, torby turystyczne, parasole, kagańce, ubranka dla zwierząt, smycze dla zwierząt, 20 kojce, legowiska, budy, kontenery i skrzynie dla zwierząt, 21 klatki dla zwierząt domowych, kuwety dla zwierząt
domowych, uruchamiane przez zwierzęta dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, niemechaniczne poidła dla
zwierząt domowych w postaci przenośnych dystrybutorów
wody i płynów, koryta do picia, czerpaki do karmy dla psów,
28 zabawki dla zwierząt, drabiny i huśtawki dla zwierząt,
31 karmy i pasze dla zwierząt, napoje dla zwierząt, ściółka dla
zwierząt, żwirek dla zwierząt, substancje odżywcze, odżywki
dla zwierząt, produkty na ściółkę dla zwierząt domowych,
piasek aromatyczny dla zwierząt domowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

498961
(220) 2019 04 18
BOROWSKA KATARZYNA, Krasnystaw
(znak słowno-graficzny)
SoSo by Kate

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 kosmetyczki na kosmetyki bez wyposażenia,
25 odzież, 26 gumki do włosów i spinki do włosów.
499155
(220) 2019 04 25
F.P.H.U. ARPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gorlice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) photo tapety

(210)
(731)
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(531) 02.09.04, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 27 tapety.
(210)
(731)
(540)
(540)

499461
(220) 2019 05 07
LEWICKA ANNA WERK MEBEL, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
WM WERK MEBEL MADE IN GERMANY

(531) 27.05.01, 27.05.22, 26.03.23, 26.11.12
(510), (511) 35 handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, negocjowanie
umów kupna i sprzedaży towarów, opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, pośrednictwo
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie
świadczenia usług, prezentacje towarów i usług, reklama
i marketing, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą artykułów gospodarstwa domowego, usługi handlu
detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi handlu
detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, usługi
handlu detalicznego związane z przyrządami do przygotowywania żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem
domu, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej
wyrobów przemysłu meblarskiego oraz artykułów wyposażenia wnętrz, 37 budowa kuchni, instalacja mebli, instalacja
urządzeń elektrycznych, instalacja chłodziarek (zamrażarek),
instalacja urządzeń oświetleniowych, instalacja urządzeń
do gotowania, instalacja urządzeń do chłodzenia, instalacja
mebli w sklepach, instalacja stoisk przeznaczonych na wystawy, instalacja sprzętu do prania i kuchennego, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu kuchennego, instalowanie wyposażenia kuchennego, instalowanie sprzętu kuchennego,
instalowanie mebli na wymiar, montaż szafek kuchennych,
montaż wyposażenia kuchennego, montaż zestawów półek,
naprawa mebli kuchennych, renowacja kuchni, usługi montażu kuchni, montaż (instalowanie) systemów przechowania, naprawa szafek, odnawianie kuchni, wymiana frontów
w szafkach.
(210)
(731)
(540)
(540)

499463
(220) 2019 05 07
LEWICKA ANNA WERK MEBEL, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
WM WERK MEBEL MADE IN GERMANY

(531) 27.05.01, 27.05.22, 26.11.12, 26.03.23
(510), (511) 35 handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, negocjowanie
umów kupna i sprzedaży towarów, opracowywanie katalo-
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gów, spisów w celu publikacji w Internecie, pośrednictwo
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie
świadczenia usług, prezentacje towarów i usług, reklama
i marketing, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą artykułów gospodarstwa domowego, usługi handlu
detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi handlu
detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, usługi
handlu detalicznego związane z przyrządami do przygotowywania żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej wyrobów przemysłu meblarskiego oraz artykułów wyposażenia wnętrz,
37 budowa kuchni, instalacja mebli, instalacja urządzeń elektrycznych, instalacja chłodziarek (zamrażarek), instalacja urządzeń oświetleniowych, instalacja urządzeń do gotowania, instalacja urządzeń do chłodzenia, instalacja mebli w sklepach,
instalacja stoisk przeznaczonych na wystawy, instalacja sprzętu do prania i kuchennego, instalacja, konserwacja i naprawa
sprzętu kuchennego, instalowanie wyposażenia kuchennego, instalowanie sprzętu kuchennego, instalowanie mebli
na wymiar, montaż szafek kuchennych, montaż wyposażenia
kuchennego, montaż zestawów półek, naprawa mebli kuchennych, renowacja kuchni, usługi montażu kuchni, montaż
(instalowanie) systemów przechowania, naprawa szafek, odnawianie kuchni, wymiana frontów w szafkach.
499464
(220) 2019 05 07
NOVET SPÓŁKA JAWNA KACZMAREK I WSPÓLNICY,
Gospodarz
(540) (znak słowny)
(540) IZOSTIK
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, 9 przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, 19 materiały
budowlane niemetalowe.
(210)
(731)

499472
(220) 2019 05 07
JAGODZIŃSKI TOMASZ ANDRZEJ SIGNAL
PROTECTOR, Kępno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Signal Protector

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.01.17, 26.11.22
(510), (511) 18 pokrowce na klucz samochodowy, etui
na karty, portfele.
(210)
(731)

500143
(220) 2019 05 23
KROTEX PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa

Nr ZT44/2019

(540) (znak słowny)
(540) Lokotico
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty
perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wybielające i inne
substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, kosmetyki, w tym kremy,
kremy do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne,
preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów
i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji,
przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, w tym
nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne,
5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego
lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy
diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty stosowane w zaburzeniach jelitowych
wywoływanych antybiotykoterapią, preparaty stosowane
w zaburzeniach czynnościowych jelit spowodowane brakiem prawidłowej flory bakteryjnej, preparaty stosowane
w ostrych i przewlekłych zapaleniach jelit, witaminy, minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności
do celów leczniczych, parafarmaceutyki do celów leczniczych, parafarmaceutyki do celów leczniczych, suplementy
diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze
do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty
biotechnologiczne do celów leczniczych, środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia medycznego, środki wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, produkty farmaceutyczne, jogurty probiotyczne, produkty probiotyczne na bazie mleka i produktów mlecznych, substancje dietetyczne
do celów żywienia na bazie mleka, produktów mlecznych,
olejów i tłuszczów jadalnych, środki zmniejszające apetyt
do celów żywienia na bazie mleka, produktów mlecznych,
olejów i tłuszczów jadalnych, dietetyczne produkty spożywcze na bazie przetworzonych warzyw i owoców, koncentraty
i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone witaminami, solami
mineralnymi, aminokwasami, kwasami tłuszczowymi, napary
dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne napoje na bazie
węglowodanów do celów żywienia, produkty probiotyczne
na bazie węglowodanów, produkty żywnościowe dietetyczne do celów żywienia na węglowodanów, suplementy diety
do celów żywienia na bazie węglowodanów, produkty żywnościowe dietetyczne na bazie węglowodanów do celów
żywienia, żywność dietetyczna na bazie węglowodanów,
dietetyczne produkty spożywcze na bazie węglowodanów,
dodatki odżywcze do celów żywienia na bazie węglowodanów, 10 urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne,
stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu
i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania
stosowane w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki
nad niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną (wyroby medyczne), 29 mięso,
ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane,
mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki,
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dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, artykuły spożywcze
uzupełniające dla celów żywienia na bazie białek, tłuszczów,
aminokwasów, kwasów tłuszczowych z dodatkiem witamin,
składników mineralnych, pierwiastków śladowych, 30 kawa,
herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, makaron i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne jadalne
lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone,
ocet, sosy i inne przyprawy, lód [zamrożona woda].
500152
(220) 2019 05 23
KROTEX PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Prosta Control
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe,
nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania (kosmetyki w tym kremy do twarzy
i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, toniki
do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust,
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, w tym nielecznicze produkty toaletowe,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny
osobistej, olejki eteryczne), 5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów
medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność
dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry,
materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów,
woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania
robactwa, fungicydy, herbicydy (preparaty stosowane w zaburzeniach jelitowych wywoływanych antybiotykoterapią,
preparaty stosowane w zaburzeniach czynnościowych jelit
spowodowane brakiem prawidłowej flory bakteryjnej, preparaty stosowane w ostrych i przewlekłych zapaleniach jelit,
witaminy, minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki
do żywności do celów leczniczych, parafarmaceutyki do celów leczniczych, parafarmaceutyki do celów leczniczych,
suplementy diety do celów leczniczych, dietetyczne środki
spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze,
produkty biotechnologiczne do celów leczniczych, środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, środki
wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, produkty farmaceutyczne, jogurty probiotyczne, produkty probiotyczne na bazie mleka i produktów mlecznych, substancje
dietetyczne do celów żywienia na bazie mleka, produktów
mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, środki zmniejszające apetyt do celów żywienia na bazie mleka, produktów
mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, dietetyczne produkty spożywcze na bazie przetworzonych warzyw i owoców, koncentraty i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone
witaminami, solami mineralnymi, aminokwasami, kwasami
tłuszczowymi, napary dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne napoje na bazie węglowodanów do celów żywienia,
produkty probiotyczne na bazie węglowodanów, produkty
(210)
(731)
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żywnościowe dietetyczne do celów żywienia na węglowodanów, suplementy diety do celów żywienia na bazie węglowodanów, produkty żywnościowe dietetyczne na bazie
węglowodanów do celów żywienia, żywność dietetyczna
na bazie węglowodanów, dietetyczne produkty spożywcze
na bazie węglowodanów, dodatki odżywcze do celów żywienia na bazie węglowodanów, 10 urządzenia i przyrządy
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne,
protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy
i artykuły do opieki nad niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną (wyroby
medyczne), 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło,
jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, artykuły spożywcze uzupełniające dla celów żywienia na bazie białek, tłuszczów, aminokwasów, kwasów tłuszczowych
z dodatkiem witamin, składników mineralnych, pierwiastków
śladowych, 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż,
makaron i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe,
chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże,
proszek do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne,
zioła suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, lód [zamrożona
woda].
(210)
(731)
(540)
(540)

500208
(220) 2019 05 24
LASKOWSKA-SZEWS IRMINA, Bydgoszcz
(znak słowno-graficzny)
modelim

(531)

26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01,
27.05.05, 27.05.11
(510), (511) 42 usługi architektoniczne, projektowanie wystroju i dekoracji wnętrz, projektowanie przestrzeni.
(210)
(731)
(540)
(540)

500565
(220) 2019 06 25
BAGIŃSKA MARIA, BIAŁYSTOK
(znak słowno-graficzny)
BEZPIECZNE MIEJSCE

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi w zakresie zdrowia psychicznego,
usługi psychologów, badania psychologiczne, doradztwo
psychologiczne, konsultacje psychologiczne, poradnictwo
psychologiczne, porady psychologiczne, opieka psycholo-
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giczne, leczenie psychologiczne, usługi diagnozy psychologicznej, przeprowadzanie testów psychologicznych, zapewnianie leczenia psychologicznego, sporządzanie raportów
psychologicznych, poradnictwo psychologiczne dla personelu, udzielanie informacji z zakresu psychologii, terapia
psychologiczna dla małych dzieci, usługi w zakresie oceny
psychologicznej, usługi w zakresie testów psychologicznych,
przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, badanie
osobowości do celów psychologicznych, doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych,
przygotowywanie profilów psychologicznych do celów
medycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, usługi poradnictwa
psychologicznego w zakresie sportu, usługi w zakresie psychologii dla osób indywidualnych i grup, usługi w zakresie
ocen i badań psychologicznych, psychoterapia.
500932
(220) 2019 06 10
HAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIM SUM BOX

(210)
(731)

(531) 08.07.03, 04.05.21, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków,
kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi osobistych kucharzy,
usługi restauracyjne, usługi restauracji specjalizujących się
w makaronach.
500933
(220) 2019 06 10
HAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PEŁNĄ PARĄ

(210)
(731)

(531)

05.01.05, 05.01.12, 05.01.16, 26.04.15, 26.04.22, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków,
kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi osobistych kucharzy,
usługi restauracyjne, usługi restauracji specjalizujących się
w makaronach.
(210)
(731)

500938
(220) 2019 06 10
HAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa

Nr ZT44/2019

(540) (znak słowny)
(540) Pełną parą
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki,
usługi barowe, usługi osobistych kucharzy, usługi restauracyjne,
usługi restauracji specjalizujących się w makaronach.
500960
(220) 2019 06 10
FORTIS PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) XYLOFAR
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy diety w formie
tabletek, substancji płynnych, substancji wziewnych, maści, żeli, środki zmniejszające apetyt, dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje
przystosowane do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów
leczniczych, preparaty kosmetyczne do celów medycznych,
preparaty witaminowe wspomagające leczenie, preparaty
odżywcze wspomagające leczenie, środki odżywcze wspomagające leczenie, witaminy same lub w połączeniach
wspomagające leczenie, preparaty chemiczne do celów
farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, leki, korzenie
lekarskie, środki medyczne i farmaceutyczne pochodzenia
roślinnego, preparaty biologiczne do celów medycznych.
(210)
(731)

501092
(220) 2019 06 13
VIGONEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielonki
(540) (znak słowny)
(540) VIGONEZ
(510), (511) 5 środki służące do likwidacji szkodników,
41 usługi w zakresie organizacji: imprez muzycznych, artystycznych, rozrywkowych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych,festiwali, wszelkich form publicznych występów
i prezentacji o charakterze artystycznym, rozrywkowym
lub szkoleniowym, organizacji pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik
audiowizualnych, wykonywanie koncertów rozrywkowych,
produkcja filmów i widowisk, impresariat muzyczny, usługi w zakresie rejestracji dźwięku i obrazu, usługi w zakresie
organizowania, nagrywania, montażu i rozpowszechniania
audycji radiowych i telewizyjnych, usługi wydawnicze, usługi
obejmujące prowadzenie agencji artystycznej, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi edukacyjne, organizowanie koncertów i tras koncertowych, usługi w zakresie
organizacji i obsługi dyskotek, komponowanie utworów muzycznych oraz tworzenie tekstów piosenek, produkcja teledysków, prowadzenie studia nagrań, doradztwo muzyczne,
doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia artystów muzyków, fotoreportaże, tworzenie choreografii, publikacje książek i tekstów o tematyce muzycznej, publikacje
elektroniczne materiałów dotyczących tematyki muzycznej,
tworzenie scenariuszy, oprawa muzyczna w przedstawieniach teatralnych i widowiskowo - kabaretowych, informacja
o imprezach artystycznych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie balów, imprez
okolicznościowych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
nagrywanie filmów na taśmach wideo i DVD, wypożyczanie
instrumentów muzycznych.
(210)
(731)
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(210) 501407
(220) 2019 06 21
(310) 18054665
(320) 2019 04 23
(330) EP
(731) Cargill, Incorporated, Wayzata, US
(540) (znak słowny)
(540) SweetPure
(510), (511) 1 pszeniczny syrop słodowy do celów przemysłowych, jęczmienny syrop słodowy do celów przemysłowych.
501873
(220) 2019 07 04
FREIBERGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZERIA Giovanni
(210)
(731)
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(540) GIOVANNI PIZZERIA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.08, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 30 pizze, zapiekanki, bagietki oraz produkty makaronowe, w szczególności makarony lasagne, spaghetti, pierożki tortellini, pierożki ravioli i rurki makaronowe cannelloni.
501883
(220) 2019 07 04
FREIBERGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GIOVANNI PIZZERIA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 30 pizze, zapiekanki, bagietki oraz produkty makaronowe, w szczególności makarony lasagne, spaghetti, pierożki tortellini, pierożki ravioli i rurki makaronowe cannelloni.

(531) 08.07.04, 27.05.01, 29.01.15, 11.03.09
(510), (511) 30 pizze, zapiekanki, bagietki.
501876
(220) 2019 07 04
FREIBERGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GIOVANNI PIZZERIA
(210)
(731)

501886
(220) 2019 07 04
FREIBERGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PIZZERIA GIOVANNI
(510), (511) 30 pizze, zapiekanki, bagietki oraz produkty makaronowe, w szczególności makarony lasagne, spaghetti, pierożki tortellini, pierożki ravioli i rurki makaronowe cannelloni.
(210)
(731)

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

501899
(220) 2019 07 05
SNT INVEST STACHURA SPÓŁKA JAWNA, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
SANTI E.lite+

(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 30 pizze, zapiekanki, bagietki oraz produkty makaronowe, w szczególności makarony lasagne, spaghetti, pierożki tortellini, pierożki ravioli i rurki makaronowe cannelloni.
(531)
501879
(220) 2019 07 04
FREIBERGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GIOVANNI PIZZERIA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.08, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 30 pizze, zapiekanki, bagietki oraz produkty makaronowe, w szczególności makarony lasagne, spaghetti, pierożki tortellini, pierożki ravioli i rurki makaronowe cannelloni.
501881
(220) 2019 07 04
FREIBERGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

26.04.04, 26.04.10, 26.04.16, 26.04.22, 25.05.02,
27.05.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.18, 24.13.25, 29.01.13
(510), (511) 9 pasy bezpieczeństwa inne niż do siedzeń
w pojazdach, filtry do masek do oddychania, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapoki ratunkowe, kaski
ochronne, koce strażackie, kombinezony ochronne dla
lotników, maski ochronne, obuwie zabezpieczające przed
wypadkami, promieniowaniem i ogniem, ochraniacze zębów, osłony do ochrony twarzy robotników, odzież chroniąca przed wypadkami promieniowaniem i ogniem, odzież
ognioodporna, pasy ratunkowe, plandeki ratownicze, rękawice do ochrony przed wypadkami, siatki zabezpieczające
przed wypadkami, maski spawalnicze, tarcze odblaskowe
na ubranie zapobiegające wypadkom drogowym, kombinezony dla nurków, baterie, akumulatory, lampy optyczne,
25 antypoślizgowe środki do butów, odzież dla automobilisty, berety, bielizna, bielizna osobista, bielizna przeciwpotowa, bielizna wchłaniająca pot, bluzki, bluzy, body, buty,
buty sznurowane, chodaki, czapki, czapki bez daszka, czapki
z daszkiem, odzieżowe wyroby dziewiarskie, dżerseje, fartuchy, getry, pantofle gimnastyczne, gorsy koszul męskich, ka-
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losze, kamizelki, kapelusze, kaptury do ubrań, karczki koszul,
czepki kąpielowe, klapki kąpielowe, kostiumy kąpielowe,
pantofle kąpielowe, płaszcze kąpielowe, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kołnierzyki, kombinezony, kombinezony dla
narciarzy wodnych, konfekcja odzieżowa, koszule męskie,
koszulki, majtki, mankiety ubrań, marynarki, mundury, nakrycia głowy, nauszniki jako odzież, obuwie, odzież materiałowa, odzież wodoodporna, odzież z imitacji skóry, odzież
ze skory, ogrzewacze stóp nieelektryczne, okrycia wełniane
lub futrzane z kapturem, okrycia wierzchnie, opaski na głowę, palta, pantofle, pantofle ranne, paski do odzieży, paski
do butów, peleryny, pelisy, płaszcze, podszewki jako elementy ubrań, pulowery, rajstopy, rajtuzy, leginsy, rękawice
jako odzież, rękawiczki z jednym palcem, sandały, skarpetki,
slipy, spodenki, spodnie, stroje gimnastyczne, swetry, trykoty bez zapięcia, szale, szaliki, szelki, trykoty, kostiumy jednoczęściowe, T-shirty, ubrania wierzchnie, ubrania, kostiumy,
wkładki do obuwia, wkładki wewnętrzne do obuwia, ocieplacze jako odzież, ocieplacze jako odzież dla nurków, kombinezony do windsurfingu, triathlonu, surfingu.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

501900
(220) 2019 07 05
SNT INVEST STACHURA SPÓŁKA JAWNA, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
SANTI E.motion+

24.13.25, 25.05.02, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.18, 26.04.04,
26.04.10, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 9 pasy bezpieczeństwa inne niż do siedzeń
w pojazdach, filtry do masek do oddychania, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapoki ratunkowe, kaski
ochronne, koce strażackie, kombinezony ochronne dla
lotników, maski ochronne, obuwie zabezpieczające przed
wypadkami, promieniowaniem i ogniem, ochraniacze zębów, osłony do ochrony twarzy robotników, odzież chroniąca przed wypadkami promieniowaniem i ogniem, odzież
ognioodporna, pasy ratunkowe, plandeki ratownicze, rękawice do ochrony przed wypadkami, siatki zabezpieczające
przed wypadkami, maski spawalnicze, tarcze odblaskowe
na ubranie zapobiegające wypadkom drogowym, kombinezony dla nurków, baterie, akumulatory, lampy optyczne,
25 antypoślizgowe środki do butów, odzież dla automobilisty, berety, bielizna, bielizna osobista, bielizna przeciwpotowa, bielizna wchłaniająca pot, bluzki, bluzy, body, buty,
buty sznurowane, chodaki, czapki, czapki bez daszka, czapki
z daszkiem, odzieżowe wyroby dziewiarskie, dżerseje, fartuchy, getry, pantofle gimnastyczne, gorsy koszul męskich,
kalosze, kamizelki, kapelusze, kaptury do ubrań, karczki koszul, czepki kąpielowe, klapki kąpielowe, kostiumy kąpielowe,
pantofle kąpielowe, płaszcze kąpielowe, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kołnierzyki, kombinezony, kombinezony dla
narciarzy wodnych, konfekcja odzieżowa, koszule męskie,
koszulki, majtki, mankiety ubrań, marynarki, mundury, nakrycia głowy, nauszniki jako odzież, obuwie, odzież materiałowa, odzież wodoodporna, odzież z imitacji skóry, odzież
ze skory, ogrzewacze stóp nieelektryczne, okrycia wełniane
lub futrzane z kapturem, okrycia wierzchnie, opaski na głowę, palta, pantofle, pantofle ranne, paski do odzieży, paski
do butów, peleryny, pelisy, płaszcze, podszewki jako elementy ubrań, pulowery, rajstopy, rajtuzy, leginsy, rękawice jako
odzież, rękawiczki z jednym palcem, sandały, skarpetki, slipy,
spodenki, spodnie, stroje gimnastyczne, swetry, trykoty bez

Nr ZT44/2019

zapięcia, szale, szaliki, szelki, trykoty, kostiumy jednoczęściowe, T-shirty, ubrania wierzchnie, ubrania, kostiumy, wkładki
do obuwia, wkładki wewnętrzne do obuwia, ocieplacze jako
odzież, ocieplacze jako odzież dla nurków, kombinezony
do windsurfingu, triathlonu, surfingu.
(210)
(731)
(540)
(540)

501901
(220) 2019 07 05
SNT INVEST STACHURA SPÓŁKA JAWNA, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
E.LITE SANTI

(531)

26.01.03, 26.01.12, 26.01.18, 26.04.04, 26.04.10, 26.04.16,
26.04.22, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 9 pasy bezpieczeństwa inne niż do siedzeń
w pojazdach, filtry do masek do oddychania, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapoki ratunkowe, kaski
ochronne, koce strażackie, kombinezony ochronne dla
lotników, maski ochronne, obuwie zabezpieczające przed
wypadkami, promieniowaniem i ogniem, ochraniacze zębów, osłony do ochrony twarzy robotników, odzież chroniąca przed wypadkami promieniowaniem i ogniem, odzież
ognioodporna, pasy ratunkowe, plandeki ratownicze, rękawice do ochrony przed wypadkami, siatki zabezpieczające
przed wypadkami, maski spawalnicze, tarcze odblaskowe
na ubranie zapobiegające wypadkom drogowym, kombinezony dla nurków, baterie, akumulatory, lampy optyczne,
25 antypoślizgowe środki do butów, odzież dla automobilisty, berety, bielizna, bielizna osobista, bielizna przeciwpotowa, bielizna wchłaniająca pot, bluzki, bluzy, body, buty,
buty sznurowane, chodaki, czapki, czapki bez daszka, czapki
z daszkiem, odzieżowe wyroby dziewiarskie, dżerseje, fartuchy, getry, pantofle gimnastyczne, gorsy koszul męskich, kalosze, kamizelki, kapelusze, kaptury do ubrań, karczki koszul,
czepki kąpielowe, klapki kąpielowe, kostiumy kąpielowe,
pantofle kąpielowe, płaszcze kąpielowe, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kołnierzyki, kombinezony, kombinezony dla
narciarzy wodnych, konfekcja odzieżowa, koszule męskie,
koszulki, majtki, mankiety ubrań, marynarki, mundury, nakrycia głowy, nauszniki jako odzież, obuwie, odzież materiałowa, odzież wodoodporna, odzież z imitacji skóry, odzież
ze skory, ogrzewacze stóp nieelektryczne, okrycia wełniane
lub futrzane z kapturem, okrycia wierzchnie, opaski na głowę, palta, pantofle, pantofle ranne, paski do odzieży, paski
do butów, peleryny, pelisy, płaszcze, podszewki jako elementy ubrań, pulowery, rajstopy, rajtuzy, leginsy, rękawice
jako odzież, rękawiczki z jednym palcem, sandały, skarpetki,
slipy, spodenki, spodnie, stroje gimnastyczne, swetry, trykoty bez zapięcia, szale, szaliki, szelki, trykoty, kostiumy jednoczęściowe, T-shirty, ubrania wierzchnie, ubrania, kostiumy,
wkładki do obuwia, wkładki wewnętrzne do obuwia, ocieplacze jako odzież, ocieplacze jako odzież dla nurków, kombinezony do windsurfingu, triathlonu, surfingu.
(210) 501902
(220) 2019 07 05
(731) SNT INVEST STACHURA SPÓŁKA JAWNA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ENDURO SANTI

(531) 26.02.18, 26.04.04, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 pasy bezpieczeństwa inne niż do siedzeń
w pojazdach, filtry do masek do oddychania, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapoki ratunkowe, kaski
ochronne, koce strażackie, kombinezony ochronne dla
lotników, maski ochronne, obuwie zabezpieczające przed
wypadkami, promieniowaniem i ogniem, ochraniacze zębów, osłony do ochrony twarzy robotników, odzież chroniąca przed wypadkami promieniowaniem i ogniem, odzież
ognioodporna, pasy ratunkowe, plandeki ratownicze, rękawice do ochrony przed wypadkami, siatki zabezpieczające
przed wypadkami, maski spawalnicze, tarcze odblaskowe
na ubranie zapobiegające wypadkom drogowym, kombinezony dla nurków, baterie, akumulatory, lampy optyczne,
25 antypoślizgowe środki do butów, odzież dla automobilisty, berety, bielizna, bielizna osobista, bielizna przeciwpotowa, bielizna wchłaniająca pot, bluzki, bluzy, body, buty,
buty sznurowane, chodaki, czapki, czapki bez daszka, czapki
z daszkiem, odzieżowe wyroby dziewiarskie, dżerseje, fartuchy, getry, pantofle gimnastyczne, gorsy koszul męskich,
kalosze, kamizelki, kapelusze, kaptury do ubrań, karczki koszul, czepki kąpielowe, klapki kąpielowe, kostiumy kąpielowe,
pantofle kąpielowe, płaszcze kąpielowe, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kołnierzyki, kombinezony, kombinezony dla
narciarzy wodnych, konfekcja odzieżowa, koszule męskie,
koszulki, majtki, mankiety ubrań, marynarki, mundury, nakrycia głowy, nauszniki jako odzież, obuwie, odzież materiałowa, odzież wodoodporna, odzież z imitacji skóry, odzież
ze skory, ogrzewacze stóp nieelektryczne, okrycia wełniane
lub futrzane z kapturem, okrycia wierzchnie, opaski na głowę, palta, pantofle, pantofle ranne, paski do odzieży, paski
do butów, peleryny, pelisy, płaszcze, podszewki jako elementy ubrań, pulowery, rajstopy, rajtuzy, leginsy, rękawice jako
odzież, rękawiczki z jednym palcem, sandały, skarpetki, slipy,
spodenki, spodnie, stroje gimnastyczne, swetry, trykoty bez
zapięcia, szale, szaliki, szelki, trykoty, kostiumy jednoczęściowe, T-shirty, ubrania wierzchnie, ubrania, kostiumy, wkładki
do obuwia, wkładki wewnętrzne do obuwia, ocieplacze jako
odzież, ocieplacze jako odzież dla nurków, kombinezony
do windsurfingu, triathlonu, surfingu.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

501909
(220) 2019 07 05
SNT INVEST STACHURA SPÓŁKA JAWNA, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
SANTI E.Motion

26.01.03, 26.01.12, 26.01.18, 26.04.04, 26.04.10, 26.04.16,
26.04.22, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 9 pasy bezpieczeństwa inne niż do siedzeń
w pojazdach, filtry do masek do oddychania, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapoki ratunkowe, kaski
ochronne, koce strażackie, kombinezony ochronne dla
lotników, maski ochronne, obuwie zabezpieczające przed
wypadkami, promieniowaniem i ogniem, ochraniacze zębów, osłony do ochrony twarzy robotników, odzież chro-
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niąca przed wypadkami promieniowaniem i ogniem, odzież
ognioodporna, pasy ratunkowe, plandeki ratownicze, rękawice do ochrony przed wypadkami, siatki zabezpieczające
przed wypadkami, maski spawalnicze, tarcze odblaskowe
na ubranie zapobiegające wypadkom drogowym, kombinezony dla nurków, baterie, akumulatory, lampy optyczne,
25 antypoślizgowe środki do butów, odzież dla automobilisty, berety, bielizna, bielizna osobista, bielizna przeciwpotowa, bielizna wchłaniająca pot, bluzki, bluzy, body, buty,
buty sznurowane, chodaki, czapki, czapki bez daszka, czapki
z daszkiem, odzieżowe wyroby dziewiarskie, dżerseje, fartuchy, getry, pantofle gimnastyczne, gorsy koszul męskich,
kalosze, kamizelki, kapelusze, kaptury do ubrań, karczki koszul, czepki kąpielowe, klapki kąpielowe, kostiumy kąpielowe,
pantofle kąpielowe, płaszcze kąpielowe, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kołnierzyki, kombinezony, kombinezony dla
narciarzy wodnych, konfekcja odzieżowa, koszule męskie,
koszulki, majtki, mankiety ubrań, marynarki, mundury, nakrycia głowy, nauszniki jako odzież, obuwie, odzież materiałowa, odzież wodoodporna, odzież z imitacji skóry, odzież
ze skóry, ogrzewacze stóp nieelektryczne, okrycia wełniane
lub futrzane z kapturem, okrycia wierzchnie, opaski na głowę, palta, pantofle, pantofle ranne, paski do odzieży, paski
do butów, peleryny, pelisy, płaszcze, podszewki jako elementy ubrań, pulowery, rajstopy, rajtuzy, leginsy, rękawice jako
odzież, rękawiczki z jednym palcem, sandały, skarpetki, slipy,
spodenki, spodnie, stroje gimnastyczne, swetry, trykoty bez
zapięcia, szale, szaliki, szelki, trykoty, kostiumy jednoczęściowe, T-shirty, ubrania wierzchnie, ubrania, kostiumy, wkładki
do obuwia, wkładki wewnętrzne do obuwia, ocieplacze jako
odzież, ocieplacze jako odzież dla nurków, kombinezony
do windsurfingu, triathlonu, surfingu.
(210)
(731)
(540)
(540)

502107
(220) 2019 07 10
ACHPAL VIJAY SAI GROUP, Bielany Wrocławskie
(znak słowno-graficzny)
NAMASTE CURRY

(531) 05.05.20, 05.05.21, 01.15.05, 11.03.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej
dotyczące towarów z branży gastronomicznej, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi programów promocyjnych, zarządzanie w działalności handlowej,
dostarczanie informacji gospodarczych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi internetowego serwisu promocyjnego dotyczącego towarów z branży
gastronomicznej, zapewnienie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, 43 prowadzenie
restauracji, kawiarni, kantyn, pubów, barów, barów przekąskowych, barów sałatkowych, barów szybkiej obsługi, bufetów, stołówek, usługi gastronomiczne i cateringowe, przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie na miejsce
konsumpcji, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, organizowanie przyjęć okolicznościo-
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wych, wynajmowanie sal na posiedzenia, bale, koncerty,
konferencje, pokazy, wystawy, prowadzenie sieci punktów
gastronomicznych na zasadzie franczyzy, informacja gastronomiczna, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana
w Internecie.
502150
(220) 2019 07 11
STOKSON SPÓŁKA JAWNA HENRYK STOKŁOSA
I WSPÓLNICY, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) DOOTI DONUTS NA OKRĄGŁO
(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.
(210)
(731)

502354
(220) 2019 07 16
BRUK-BET PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BBS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18, 26.03.04
(510), (511) 9 falowniki fotowoltaiczne, urządzenia do przetwarzania prądu stałego na zmienny, urządzenia i przyrządy
elektryczne, przewodzące, transformujące, element instalacji
fotowoltaicznej.
(210) 502376
(220) 2019 07 17
(731) FUNDACJA AGROUNIA, Sieradz
(540) (znak słowny)
(540) AGROUNIA
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami spożywczymi, usługi konsultacji biznesowych
w branży rolniczej, udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami),
również o charakterze dobroczynnym, usługi doradcze (inne
niż związane z edukacja i szkoleniami) w celu zwiększenia
zatrudnienia na terenach wiejskich i w małych miastach, doradztwo biznesowe dotyczące tworzenia przedsiębiorstw
na obszarach wiejskich i małych miast, badania rynku, badania marketingowe, badania opinii publicznej, agencje
reklamowe, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych
i informacji dotyczących przedsiębiorczości, 41 usługi edukacyjne dotyczące przemysłu rolniczego, zapewnianie szkoleń
w dziedzinie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, organizowanie konferencji, organizacja i prowadzenie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych
i edukacyjnych, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów
publicystycznych, doradztwo zawodowe - aktywizacja osób
bezrobotnych poprzez kursy i szkolenia, także o charakterze
dobroczynnym, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych,
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usługi edukacyjne związane z ochroną środowiska, usługi
edukacyjne związane z ekologią, usługi szkoleniowe i edukacyjne w celu zwiększenia zatrudnienia na terenach wiejskich
i w małych miastach.
502517
(220) 2019 07 19
D&R DISPERSIONS&RESINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKRYSiL

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 1 tworzywa sztuczne w stanie surowym, dyspersja tworzyw sztucznych, impregnaty chemiczne, kleje
do celów przemysłowych, kleje do płytek ceramicznych,
kleje wodorozcieńczalne do drewna i papieru, modyfikatory chemiczne do tworzyw sztucznych, dodatki chemiczne
do tworzyw sztucznych, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, preparaty gruntujące, spoiwa impregnujące chemikalia, spoiwa wykorzystywane do produkcji farb wodorozcieńczalnych, żywice sztuczne w stanie surowym, żywice
akrylowo-silikonowe w stanie surowym, żywice syntetyczne
w stanie surowym, 2 farby na tynki, farby wodorozcieńczalne, barwniki chemiczne do tworzyw sztucznych, 17 materiały uszczelniające, farby izolacyjne, substancje uszczelniające
do połączeń, substancje do izolacji przeciwwilgociowej budynków, uszczelnienia wodoodporne, zaprawy izolacyjne,
półprodukty żywic syntetycznych, półprodukty żywic sztucznych, 19 tynki akrylowo-silikonowe, zaprawy budowlane.
502621
(220) 2019 07 23
IMEX INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TORT Z WĄTRÓBKI
(210)
(731)

(531)

26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12, 26.05.06, 26.05.08,
26.05.18, 26.05.22, 26.05.02
(510), (511) 29 dania gotowe na bazie wątróbki lub zawierające w przeważającej części wątróbkę, a w tym zawierające także: mięso, podroby, nabiał, warzywa, jarzyny, owoce
i przyprawy.
502713
(220) 2019 07 25
WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH
I FABULARNYCH, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PIŁKARSKI POKER
(510), (511) 9 filmy, w tym w szczególności filmy fabularne,
filmy animowane, filmy podzielone na odcinki, tj. seriale, filmy przygodowe, filmy dokumentalne, programy telewizyjne,
w tym programy telewizyjne na nośnikach, audycje radiowe,
w tym audycje radiowe na nośnikach, nagrania dźwięku,
obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmo(210)
(731)

Nr ZT44/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

wej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu
i dźwięku, gry komputerowe, w tym w szczególności pobieralne gry komputerowe oraz gry wideo, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku,
obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej
i cyfrowej, programy komputerowe, aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe do pobrania, magnesy dekoracyjne,
etui na telefony komórkowe, pokrowce i futerały na laptopy,
czasopisma elektroniczne, 16 fotografie, artykuły piśmienne
i biurowe, z wyjątkiem mebli, materiały dla artystów i do rysowania, materiały drukowane, obrazy, rysunki, książki, gazety, czasopisma, w tym w szczególności czasopisma branżowe, czasopisma muzyczne, czasopisma o tematyce ogólnej,
czasopisma z plakatami, drukowane czasopisma poświęcone filmom, fanziny [czasopisma dla fanów], plakaty, albumy,
kalendarze, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, drukowane wzory na odzież, karty bożonarodzeniowe, kartki
z życzeniami, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły
gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, 35 reklama,
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, lokowanie produktu, usługi merchandisingu, usługi prowadzenia
sklepu i hurtowni wielobranżowej, usługi sprzedaży: odzieży,
obuwia, nakryć głowy, artykułów piśmiennych i biurowych,
książek, czasopism, gazet, katalogów, plakatów, albumów,
podręczników, fotografii, kalendarzy, materiałów dla artystów i do rysowania, materiałów szkolnych i dydaktycznych,
kosmetyków, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli,
wyposażenia wnętrz, w tym za pośrednictwem Internetu
(sklep internetowy), plecaków, toreb, portfeli oraz innych
artykułów służących do przenoszenia, galanterii skórzanej,
zegarków, biżuterii, breloczków, uchwytów i taśmy z naniesionymi znakami towarowymi i reklamowymi, znaczków
z logo, artykułów sportowych i gimnastycznych, zabawek,
urządzeń do odtwarzania i nagrywania dźwięku i obrazu,
słuchawek, akcesoriów do telefonów komórkowych i aparatów fotograficznych, artykułów kuchennych i gospodarstwa
domowego, zastawy stołowej, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych, akcesoriów dla zwierząt, wód
perfumowanych i perfum, świec zapachowych, napojów
bezalkoholowych, żywności, gier komputerowych, sprzętu
komputerowego, sprzętu do gier komputerowych i wideo,
tekstyliów i imitacji tekstyliów, bielizny pościelowej, zasłon
z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych., usługi
prowadzenia sprzedaży wyżej wymienionych towarów z naniesionym znakiem towarowym jako elementem reklamowo
- ozdobnym, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, produkcja, prezentacja, dystrybucja
i wypożyczanie filmów i seriali, produkcja, prezentacja, dystrybucja i wypożyczanie programów telewizyjnych i radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, produkcja, prezentacja,
dystrybucja i wypożyczanie nagrań dźwiękowych i wideo,
informacje rozrywkowe, produkcja programów rozrywkowych i interaktywnych do dystrybucji za pośrednictwem
telewizji, telewizji kablowej, telewizji satelitarnej, nośników
audio i wideo, kaset, dysków optycznych, dysków komputerowych i mediów elektronicznych, produkcja i dostarczanie
rozrywki za pośrednictwem sieci komunikacyjnych i komputerowych, udostępnianie aktualności i informacji związanych z kinematografią i sztuką za pośrednictwem sieci komunikacyjnych i komputerowych, organizowanie występów
na żywo, wystawianie spektakli na żywo, przedstawienia te-
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atralne, usługi artystów estradowych, rozrywka interaktywna
online, organizowanie gier i konkursów, organizowanie festiwali, organizowanie festiwali filmowych, usługi wydawnicze:
publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie
elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi
obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej
i filmowej, organizacja i produkcja nagrań filmowych oraz
dźwiękowych, usługi rozrywkowe związane z grami komputerowymi, usługi parków tematycznych i parków rozrywki, usługi edukacyjne i rozrywkowe świadczone w parkach
tematycznych lub związane z parkami tematycznymi, udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, realizowanie rozrywki w postaci seriali, w szczególności seriali telewizyjnych.
(210) 502801
(220) 2019 07 26
(731) MYSZKA MARCIN TOMASZ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Kryminatorium
(510), (511) 9 podcasty, podcasty do pobrania, publikacje
elektroniczne, nagrania wideo, nagrania dźwięku, obrazu
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, edukacyjne materiały do pobrania, muzyka, filmy
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych na utrwalonych nośnikach, 38 podcasting, nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, transmisje internetowe, elektroniczna
transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów,
wiadomości i danych, usługi w zakresie portali internetowych, prowadzenie portalu w Internecie polegające na przesyłaniu informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi świadczone przez portal internetowy w zakresie
udostępniania na portalu filmów, fotografii, przekazywanie
i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem
sieci komputerowych oraz Internetu, fora [pokoje rozmów]
dla serwisów społecznościowych, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, nadawanie bezprzewodowe, transmisja plików cyfrowych, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie forów internetowych on-line, usługi
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], 41 tworzenie (opracowywanie) podcastów,
tworzenie (opracowywanie) treści edukacyjnych do podcastów, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów
telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, produkcja filmów,
innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania,
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania],
udostępnianie filmów on-line, 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, dostarczanie
informacji edukacyjnych, udostępnianie publikacji on-line,
publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz
danych lub Internetu.
(210) 502803
(220) 2019 07 26
(731) FEDERACJA FIRM LOTNICZYCH BIELSKO, Kaniów
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Silesian Aviation Cluster
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(540) Extense Code
(510), (511) 5 szampony lecznicze, lecznicze szampony
wzmacniające włosy, lecznicze szampony regeneracyjne,
lecznicze szampony przyśpieszające porost włosów.
502973
(220) 2019 07 31
TVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Xtense Code
(510), (511) 5 szampony lecznicze, lecznicze szampony
wzmacniające włosy, lecznicze szampony regeneracyjne,
lecznicze szampony przyśpieszające porost włosów.
(210)
(731)

(531) 18.05.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych, kolokwiów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów
[szkolenie] i innych podobnych wydarzeń - związanych
z branżą lotniczą, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych - związanych z branżą lotniczą,
w tym też sportami lotniczymi, przekazywanie know-how
[szkolenia].
(210)
(731)
(540)
(540)

502836
(220) 2019 07 29
SZYMAJDA MARCIN QUALITY, Czatolin
(znak słowno-graficzny)
Q QUALITY

(531) 26.03.01, 26.03.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz online:
środków kosmetycznych, higienicznych i fryzjerskich, akcesoriów fryzjersko - kosmetycznych, mebli fryzjerskich i kosmetycznych, elektrycznych akcesoriów fryzjerskich i kosmetycznych, ozdób do włosów, ciała i ubrań.
(210)
(731)
(540)
(540)

502849
(220) 2019 08 19
MARCIŃSKA JOANNA KATARZYNA, Łabiszyn
(znak słowno-graficzny)
Chérie COCO

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

503007
(220) 2019 08 01
PIRKEL WIESŁAW BARTMETACO, Płońsk
(znak słowno-graficzny)
VERANDINO OGRODY ZIMOWE

(531) 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 okna metalowe, okna skrzynkowe metalowe,
okna żaluzjowe metalowe, drzwi metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, drzwi wahadłowe metalowe, bramy metalowe, werandy metalowe [budownictwo], metalowe okna,
rolety zewnętrzne metalowe, rolety okienne zewnętrzne
metalowe, oranżerie metalowe [konstrukcje], okna aluminiowe, 19 okna żaluzjowe niemetalowe, drzwi niemetalowe,
drzwi wahadłowe niemetalowe, szkło okienne do użytku
w budownictwie, szkło emaliowane do celów budowlanych,
szkło płaskie walcowane [okienne] do użytku w budownictwie, szklane dachy, ogrody zimowe [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, okna szklane, okna niemetalowe, rolety
zewnętrzne do okien (niemetalowe), oranżerie niemetalowe,
22 markizy z tworzyw sztucznych, markizy z materiałów tekstylnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

503011
(220) 2019 08 01
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
UDT URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, 10 sztuczne włosy, 25 odzież,
35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą
odzieży i dodatków odzieżowych.
502972
(220) 2019 07 31
TVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 42 nadzór i inspekcja techniczna.
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503013
(220) 2019 08 01
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
UDT OFFICE OF TECHNICAL INSPECTION
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prawa instalacji ogrzewania, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, doradztwo budowlane dla osób trzecich, 42 usługi projektowe z zakresu
budownictwa, w tym projektowanie elementów prefabrykowanych, doradztwo budowlane dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych, badania techniczne,
analizy techniczne, badania chemiczne, analizy chemiczne,
badania w zakresie mechaniki.
(210)
(731)
(540)
(540)

503258
(220) 2019 08 07
VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ŁOMŻA ZERO ESPORT TOUR

(531) 27.05.01, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 42 nadzór i inspekcja techniczna.
503112
(220) 2019 08 05
POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX
SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) SYSTEM HAL PEKABEX
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe w tym: konstrukcje stalowe obiektów budowlanych, konstrukcje metalowe elementów wyposażenia budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej: poręcze, drzwi, bramy
ościeżnice metalowe, okratowania, włazy dachowe, parapety, oblachowania budynków, konstrukcje budowlane żelbetowe, strunobetonowe, 19 materiały budowlane niemetalowe w tym: elementy prefabrykowane wielkowymiarowe dla
budownictwa mieszkaniowego, elementy prefabrykowane
wielkowymiarowe dla budownictwa przemysłowego, drobnowymiarowe elementy betonowe: pustaki, bloczki betonowe, krawężniki drogowe, kostki brukowe, płyty drogowe,
drewno budowlane, 35 organizowanie stałych wystaw budownictwa w celach handlowych lub reklamowych, prowadzenie giełdy materiałów budowlanych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotek, prospektów, druków,
próbek osób trzecich, usługi rachunkowe dla osób trzecich,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych komputerowej bazy danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, sortowanie
danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi związane z zarządzaniem hotelami, ośrodkami
wypoczynkowymi, 36 sporządzanie umów najmu, wynajmowanie mieszkań, pomieszczeń biurowych, pomieszczeń
usługowo-przemysłowych, obrót mieszkaniami, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami,
37 wykonawstwo wielorodzinnych obiektów mieszkalnych,
wykonawstwo obiektów użyteczności publicznej, wykonawstwo obiektów przemysłowych, remonty kapitalne
budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, usługi
budowlano-montażowe, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych,
montaż [instalacja] konstrukcji budynków, wynajem budowlanego sprzętu, nadzór budowlany, informacja budowlana,
usługi związane z wykonywaniem linii przesyłowych, usługi
związane z wykonywaniem sieci rozdzielczych, montaż i na(210)
(731)

(531)

03.04.07, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.04.04, 26.04.10,
27.05.01, 26.07.05, 26.11.07, 26.11.25
(510), (511) 35 reklama, 41 działalność sportowa i kulturalna.
(210) 503338
(220) 2019 08 09
(731) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NJU SIEĆ NAJBARDZIEJ ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne, słuchawki telefoniczne,
telefony komórkowe, zestawy głośno mówiące, ładowarki
do telefonów komórkowych, zestawy słuchawkowe, obudowy do telefonów komórkowych, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, karty telefoniczne do automatów,
karty telefoniczne do telefonów komórkowych, karty SIM,
czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, myszy komputerowe, notesy elektroniczne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, urządzenia do nawigacji dla
pojazdów, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do nadawania, przekazywania i odbierania działające w systemie telefonii komórkowej, 14 wyroby jubilerskie, kamienie
szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegarki i zegary, 16 druki, materiały introligatorskie, fotografie, papierowe materiały biurowe, materiały szkoleniowe
i instruktażowe za wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, 18 portfele, teczki, wizytowniki,
aktówki, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, 25 odzież, bielizna,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry za wyjątkiem gier elektronicznych i zabawki, ozdoby choinkowe, sprzęt i artykuły sportowe,
gimnastyczne, przyrządy kulturystyczne, 35 usługi z zakresu
promocji, reklamy i marketingu, również drogą on-line, usługi
w zakresie sprzedaży następujących towarów: aparaty telefoniczne, słuchawki telefoniczne, telefony komórkowe, zestawy
głośno mówiące, ładowarki, obudowy kolorowe, zestawy
słuchawkowe, obudowy, uchwyty i pokrowce do telefonów
komórkowych, karty telefoniczne do automatów, karty telefoniczne do telefonów komórkowych, karty SIM, czyste i zapi-
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sane magnetyczne nośniki danych, myszy komputerowe, notesy elektroniczne, programy gier komputerowych, programy
komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, urządzenia do nawigacji dla pojazdów, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nadawania,
przekazywania i odbierania działające w systemie telefonii
komórkowej, papier, karton i wyroby z tych materiałów zawarte w tej klasie, druki, materiały introligatorskie, fotografie,
materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, tekstylia
i wyroby włókiennicze nie ujęte w innych klasach, bielizna
pościelowa, koce, pledy, ręczniki, flagi, proporce, chorągiewki,
odzież, bielizna, obuwie, nakrycia głowy, gry i zabawki, ozdoby choinkowe, sprzęt i artykuły sportowe, gimnastyczne, siłowo - kulturystyczne, również drogą on-line, usługi pośrednictwa w sprzedaży powierzchni reklamowej w Internecie,
usługi w zakresie rozpowszechniania folderów, materiałów
promocyjnych i próbek, usługi w zakresie wynajmu sprzętu
reklamowego, usługi w zakresie przygotowywania opracowań statystycznych, mechanograficznych i stenotypicznych,
usługi w zakresie rejestracji, gromadzenia, konwersji, kompilacji i porządkowania danych, badania marketingowe polegające w szczególności na określaniu odbiorców, do których
dotarły przekazy reklamowe, usługi w zakresie kompilacji
i wykorzystania danych matematycznych lub statystycznych,
usługi w zakresie badania i analizy rynku, usługi w zakresie
tworzenia baz danych, usługi w zakresie organizowania promocji za pośrednictwem multimedialnych nośników audiowizualnych, 36 usługi finansowe, usługi w zakresie transakcji
płatniczych, obsługi kart kredytowych i rabatowych, usługi
w zakresie umożliwiania osobom trzecim dokonywania płatności rachunków drogą transferu elektronicznego lub za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, 37 usługi w zakresie
naprawy, konserwacji i instalacji sprzętu telekomunikacyjnego, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi teleinformatyczne,
usługi w zakresie radiotelefonii mobilnej, usługi komunikacyjne świadczone poprzez Internet, usługi w zakresie poczty
elektronicznej oraz przesyłania informacji tekstowej i obrazowej, usługi w zakresie zleceń przywoławczych, usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie udzielania informacji o telekomunikacji, usługi w zakresie łączności
poprzez terminale komputerowe, usługi w zakresie łączności
poprzez sieć światłowodów, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, usługi w zakresie nadawania telegramów, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych,
usługi w zakresie połączeń z Internetem za pośrednictwem
telekomunikacji, usługi w zakresie udostępniania i leasingu
czasu dostępu do Internetu oraz do sieci komputerowych
osobom trzecim, usługi w zakresie udostępniania miejsc internetowych osobom trzecim i tworzenia elektronicznych
skrzynek pocztowych dla osób trzecich, usługi w zakresie
udostępniania książek telefonicznych on-line, usługi w zakresie kolekcjonowania i udostępniania informacji i wiadomości
prasowych, usługi w zakresie wymiany elektronicznej danych
zebranych w bazie danych dostępnych przez sieć telekomunikacyjną, usługi w zakresie nadawania i transmisji poprzez
telewizję kablową, usługi w zakresie przekazu satelitarnego,
usługi telefoniczne, usługi w zakresie przeprowadzania telekonferencji, usługi teleksowe, usługi w zakresie wypożyczania
sprzętu telekomunikacyjnego, usługi w zakresie telefonicznej
obsługi klienta, usługi w zakresie udostępniania infrastruktury
telekomunikacyjnej obcym operatorom, 41 usługi rozrywkowe i edukacyjne, usługi w zakresie organizowania i przeprowadzania konkursów, wystaw za wyjątkiem wystaw w celach
handlowych lub reklamowych: usługi w zakresie konferencji
oraz szkoleń związanych z telekomunikacją i wykorzystaniem
Internetu, usługi w zakresie publikacji periodyków i druków
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za wyjątkiem druków reklamowych, także w formie elektronicznej, usługi w zakresie organizowania imprez rozrywkowych, kulturalnych i sportowych, usługi w zakresie publikacji
i wydawnictw, usługi w zakresie organizowania gier z wykorzystaniem multimedialnych nośników audiowizualnych,
42 usługi w zakresie udostępniania i leasingu czasu dostępu do Internetu osobom trzecim oraz w zakresie tworzenia,
utrzymania stron internetowych osobom trzecim, doradztwo
w sprawach sprzętu komputerowego, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, programowanie komputerowe,
projektowanie systemów komputerowych, aktualizacja, instalacje, powielanie, projektowanie, konserwacja, wynajem,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
aktualizacja, opracowanie, doradztwo, konserwacja, zwielokrotnianie, projektowanie, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, udostępnianie miejsca na serwerze, usługi
w zakresie ochrony antywirusowej, usługi zabezpieczające
Internet przed niepożądanym użyciem przez dzieci, usługi
w zakresie prowadzenia kawiarek internetowych (wynajem
komputerów).
503384
(220) 2019 08 12
AB LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Smolice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lintero AB LOGIC COMMERCIAL FLOORING

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.13.25
(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.
503398
(220) 2019 08 12
KREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KREATOR
(210)
(731)

(531) 29.01.04, 03.07.17, 27.05.01, 26.01.15
(510), (511) 25 kombinezony, garnitury, koszule, mundury,
nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży wyrobów tekstylnych,
sprzedaż detaliczna i hurtowa odzieży, 42 projektowanie,
prace badawcze, usługi projektowania na rzecz osób trzecich w dziedzinie odzieży.
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503406
(220) 2019 08 12
PETRA SALLOUM, RADWAN, SALEH SPÓŁKA JAWNA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PETRA GYROS
(210)
(731)
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(531)
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.03.15
(510), (511) 43 usługi w zakresie prowadzenia restauracji samoobsługowych, barów szybkiej obsługi, barów, stołówek,
przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dostawa dla odbiorców zewnętrznych - katering.
(210)
(731)
(540)
(540)

503485
(220) 2019 08 14
E-KIOSK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ComPress Public Relations

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.03
(510), (511) 9 nośniki informacji optyczne, magnetyczne
i cyfrowe, publikacje elektroniczne - moduły ładowalne,
programy, oprogramowanie komputerowe stałe, programy
komputerowe nagrane, programy komputerowe ładowalne, programy komputerowe sterujące, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego, płyty CD i DVD
oraz gramofonowe, dyski z nagraniami, dyski kompaktowe,
komputery, komputery przenośne, komputery podręczne,
drukarki do komputerów, pamięci komputerowe, pamięci
zewnętrzne USB, 35 badania biznesowe, badania rynkowe,
badania opinii publicznej, badania rynku, sondaże opinii,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, usługi public relations, agencje public relations,
publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi reklamowe,
usługi agencji reklamowych, reklamowanie przy wykorzystaniu Internetu i bezprzewodowych sieci komunikacji elektronicznej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń oraz tekstów reklamowych,
świadczenie usług agencji promocyjnej oraz usług kształtowania wizerunku - public relations, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi promocji sprzedaży dla
osób trzecich, usługi marketingowe, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, sortowanie danych w bazach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja komputerowych baz danych, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych.
503507
(220) 2019 08 14
AMTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

26.04.01, 26.04.08, 26.04.09, 26.04.16, 27.05.01, 27.05.02,
27.05.05, 27.05.11, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki samochodowe do mycia, czyszczenia, woskowania, aplikatory do wosków, 21 akcesoria do mycia samochodu, takie jak: szczotki, gąbki, rękawice, pędzelki
do mycia samochodów, gąbki polerskie, wiadra do mycia,
ściereczki z mikrofibry, ręczniki z mikrofibry służące do mycia,
aplikatory do wosków.
(210)
(731)
(540)
(540)

503605
(220) 2019 08 20
Hyundai Motor Company, Seoul, KR
(znak słowno-graficzny)
H PALISADE

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 12 samochody, pojazdy sportowo-użytkowe.
503730
(220) 2019 08 23
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 26.02.01, 26.13.25
(510), (511) 3 aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych, bursztyn [wyroby perfumeryjne], cytrynowe olejki
eteryczne, dezodoranty dla zwierząt, drewno zapachowe,
ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, esencje eteryczne, kosmetyki, oleje czyszczące, 4 energia elektryczna, paliwo z biomasy, wosk pszczeli stosowany w produkcji kosmetyków, wosk pszczeli, 5 chleb dla diabetyków przystosowany
do celów medycznych, drożdże do celów farmaceutycznych,
ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, fungicydy,
herbata lecznicza, herbicydy, owadobójcze szampony dla
zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, pasza
lecznicza dla zwierząt, pestycydy, preparaty nutraceutyczne
do celów terapeutycznych lub medycznych, suplementy
diety dla zwierząt, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy,
suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety
zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające
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siemię lniane, środki do mycia zwierząt [insektycydy], zioła
lecznicze, żywność dla niemowląt, żywność liofilizowana
przystosowana do celów medycznych, 18 skóra surowa lub
półprzetworzona, skóry zwierzęce, 29 bita śmietana, daktyle,
drób, nieżywy, dziczyzna, dżemy, fasolka konserwowa, filety
rybne, flaki, frankfurterki, galaretki, galarety mięsne, groszek
konserwowy, grzyby konserwowane, jaja, jaja w proszku,
jogurt, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, kaszanka, kefir [napój mleczny], korniszony, krokiety, masło, mięso
i wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, mięso
solone, mleczne produkty, mleko, mleko skondensowane,
mleko w proszku mrożone owoce, mleko w proszku, mrożone owoce, nasiona, przetworzone, oleje spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowane,
orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy
laskowe, przetworzone, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane,
owoce w puszkach, pasty do kromek zawierające tłuszcz,
pasztet z wątróbki, pikle, podpuszczka, przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski na bazie
owoców, rodzynki, ryby, sałatki owocowe, sałatki warzywne,
serwatka, smalec, szynka, śmietana [produkty mleczarskie],
tłuszcze jadalne, toffi, warzywa gotowane, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, wieprzowina, wywar, bulion, zsiadłe mleko, zupy, żelatyna, żółtka jajek,
30 aromaty jako preparaty do żywności, batony zbożowe,
bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, chałwa, chipsy [produkty
zbożowe], chleb, cukier, cykoria [substytut kawy], czekolada, czekolada pitna, dodatki smakowe do napojów, inne niż
olejki eteryczne, drożdże, gofry, gotowe potrawy na bazie
makaronu, herbata, herbata mrożona, jogurt mrożony [lody
spożywcze], kakao, kasze spożywcze, kawa, keczup, lody,
majonez, makarony, marynaty, mąka, mięsne sosy, miód,
mleczko pszczele, muesli, musy deserowe, musztarda, ocet,
ocet piwny, orzechy w czekoladzie, pieprz, płatki kukurydziane, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania
lodów, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ryż, skrobia do celów spożywczych,
słodziki naturalne, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu
do pieczenia], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy
sałatkowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna,
wyroby cukiernicze, zaczyn, zboża, zioła do celów spożywczych, 31 cebulki kwiatowe, chmiel, choinki, cykoria świeża, cytryny świeże, darń naturalna, drewno nieobrobione,
drób [żywy], drzewa [rośliny], fasola, świeża, groch świeży,
grzybnia do rozmnażania, grzyby świeże, ikra rybia, jadalne
siemię lniane, nieprzetworzone, jagody, świeże owoce, jaja
do wylęgania, zapłodnione, jęczmień, karmy i pasze dla
zwierząt, krzewy, krzewy róż, kwiaty, łosoś, żywy, mączka dla
zwierząt, migdały [owoce], nasiona, orzechy, orzechy laskowe, owies, owoce świeże, pokarm dla ptaków, pokarm dla
zwierząt domowych, produkty do tuczenia zwierząt, pszenica, pyłek [materiał surowy], rośliny, ryby żywe, sadzonki,
siano, słoma [pasza], słód dla piwowarstwa i gorzelni, ściółka
dla zwierząt, warzywa świeże, ziarna [zboże], zioła ogrodowe świeże, zwierzęta hodowlane do reprodukcji, zwierzęta
żywe, 32 bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, cydr
bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, napoje
izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje
od alkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, piwo, piwo słodowe, soki, soki warzywne [napoje],
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sorbety [napoje], woda [napoje], woda gazowana, woda litowa, woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 33 alkoholowe ekstrakty owocowe, cydr,
gorzkie nalewki, koktajle, likiery, miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające
owoce, piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], wino,
wódka, 39 dostawa energii elektrycznej, dystrybucja energii,
usługi przewodników turystycznych, organizacja wycieczek
turystycznych, organizowanie i prowadzenie wycieczek,
udzielanie informacji turystycznych, udzielanie informacji
turystycznych za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem globalnych sieci
komputerowych, agencje rezerwacji podróży, agenci zajmujący się organizowaniem podróży, usługi agencji podróży
i rezerwacji, usługi agencji podróży w zakresie organizowania
podróży wakacyjnych, usługi agencji rezerwującej podróże,
40 konserwowanie napojów i żywności, mrożenie żywności,
obróbka żywności gotowanej, przetwarzanie artykułów spożywczych do użytku w produkcji, przetwarzanie mleka, przetwarzanie żywności, przetwórstwo ryb, warzenie piwa, wędzenie żywności, wytłaczanie owoców, wywarzanie energii,
41 degustacje win [usługi edukacyjne], degustacje win [usługi rozrywkowe], organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, medyczne usługi
edukacyjne, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizacja warsztatów i seminariów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, świadczenie
usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, świadczenie usług
edukacyjnych związanych z dietą, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, usługi w zakresie rekreacji, usługi
w zakresie szkoleń i rekreacji, 44 chirurgia drzew, hodowla
zwierząt, niszczenie chwastów, ogrodnictwo krajobrazowe,
pielęgnacja trawników, projektowanie kompozycji kwiatowych, projektowanie krajobrazów, sadzenie drzew w celu
kompensacji emisji dwutlenku węgla, usługi sanatoriów, terapia z udziałem zwierząt [zooterapia], tępienie szkodników
w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi
kuracji uzdrowiskowych, usługi ogrodnicze, usługi ponownego zalesiania, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi
weterynaryjne, usługi z zakresu szkółek roślin.
503731
(220) 2019 08 23
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 26.02.01, 26.02.05, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 3 aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych, bursztyn [wyroby perfumeryjne], cytrynowe olejki
eteryczne, dezodoranty dla zwierząt, drewno zapachowe,
ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, esencje eteryczne, kosmetyki, oleje czyszczące, 4 energia elektryczna, paliwo z biomasy, wosk pszczeli stosowany w produkcji kosmetyków, wosk pszczeli, 5 chleb dla diabetyków przystosowany
do celów medycznych, drożdże do celów farmaceutycznych,
ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, fungicydy,
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herbata lecznicza, herbicydy, owadobójcze szampony dla
zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, pasza
lecznicza dla zwierząt, pestycydy, preparaty nutraceutyczne
do celów terapeutycznych lub medycznych, suplementy
diety dla zwierząt, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy,
suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety
zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające
siemię lniane, środki do mycia zwierząt [insektycydy], zioła
lecznicze, żywność dla niemowląt, żywność liofilizowana
przystosowana do celów medycznych, 18 skóra surowa lub
półprzetworzona, skóry zwierzęce, 29 bita śmietana, daktyle,
drób, nieżywy, dziczyzna, dżemy, fasolka konserwowa, filety
rybne, flaki, frankfurterki, galaretki, galarety mięsne, groszek
konserwowy, grzyby konserwowane, jaja, jaja w proszku,
jogurt, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, kaszanka, kefir [napój mleczny], korniszony, krokiety, masło, mięso
i wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, mięso
solone, mleczne produkty, mleko, mleko skondensowane,
mleko w proszku mrożone owoce, mleko w proszku, mrożone owoce, nasiona, przetworzone, oleje spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowane,
orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy
laskowe, przetworzone, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane,
owoce w puszkach, pasty do kromek zawierające tłuszcz,
pasztet z wątróbki, pikle, podpuszczka, przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski na bazie
owoców, rodzynki, ryby, sałatki owocowe, sałatki warzywne,
serwatka, smalec, szynka, śmietana [produkty mleczarskie],
tłuszcze jadalne, toffi, warzywa gotowane, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, wieprzowina, wywar, bulion, zsiadłe mleko, zupy, żelatyna, żółtka jajek,
30 aromaty jako preparaty do żywności, batony zbożowe,
bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, chałwa, chipsy [produkty
zbożowe], chleb, cukier, cykoria [substytut kawy], czekolada, czekolada pitna, dodatki smakowe do napojów, inne niż
olejki eteryczne, drożdże, gofry, gotowe potrawy na bazie
makaronu, herbata, herbata mrożona, jogurt mrożony [lody
spożywcze], kakao, kasze spożywcze, kawa, keczup, lody,
majonez, makarony, marynaty, mąka, mięsne sosy, miód,
mleczko pszczele, muesli, musy deserowe, musztarda, ocet,
ocet piwny, orzechy w czekoladzie, pieprz, płatki kukurydziane, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania
lodów, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ryż, skrobia do celów spożywczych,
słodziki naturalne, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu
do pieczenia], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy
sałatkowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna,
wyroby cukiernicze, zaczyn, zboża, zioła do celów spożywczych, 31 cebulki kwiatowe, chmiel, choinki, cykoria świeża, cytryny świeże, darń naturalna, drewno nieobrobione,
drób [żywy], drzewa [rośliny], fasola, świeża, groch świeży,
grzybnia do rozmnażania, grzyby świeże, ikra rybia, jadalne
siemię lniane, nieprzetworzone, jagody, świeże owoce, jaja
do wylęgania, zapłodnione, jęczmień, karmy i pasze dla
zwierząt, krzewy, krzewy róż, kwiaty, łosoś, żywy, mączka dla
zwierząt, migdały [owoce], nasiona, orzechy, orzechy laskowe, owies, owoce świeże, pokarm dla ptaków, pokarm dla
zwierząt domowych, produkty do tuczenia zwierząt, pszenica, pyłek [materiał surowy], rośliny, ryby żywe, sadzonki,
siano, słoma [pasza], słód dla piwowarstwa i gorzelni, ściółka
dla zwierząt, warzywa świeże, ziarna [zboże], zioła ogrodowe świeże, zwierzęta hodowlane do reprodukcji, zwierzęta
żywe, 32 bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzecz-
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ka słodowa, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, cydr
bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, napoje
izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje
od alkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, piwo, piwo słodowe, soki, soki warzywne [napoje],
sorbety [napoje], woda [napoje], woda gazowana, woda litowa, woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 33 alkoholowe ekstrakty owocowe, cydr,
gorzkie nalewki, koktajle, likiery, miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające
owoce, piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], wino,
wódka, 39 dostawa energii elektrycznej, dystrybucja energii,
usługi przewodników turystycznych, organizacja wycieczek
turystycznych, organizowanie i prowadzenie wycieczek,
udzielanie informacji turystycznych, udzielanie informacji
turystycznych za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem globalnych sieci
komputerowych, agencje rezerwacji podróży, agenci zajmujący się organizowaniem podróży, usługi agencji podróży
i rezerwacji, usługi agencji podróży w zakresie organizowania
podróży wakacyjnych, usługi agencji rezerwującej podróże,
40 konserwowanie napojów i żywności, mrożenie żywności, obróbka żywności gotowanej, przetwarzanie artykułów
spożywczych do użytku w produkcji, przetwarzanie mleka,
przetwarzanie żywności, przetwórstwo ryb, warzenie piwa,
wędzenie żywności, wytłaczanie owoców, wywarzanie
energii, 41 degustacje win [usługi edukacyjne], degustacje
win [usługi rozrywkowe], organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, medyczne usługi edukacyjne, organizowanie imprez rekreacyjnych,
organizacja warsztatów i seminariów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów,
świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, świadczenie
usług sportowych i rekreacyjnych, usługi w zakresie rekreacji,
usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, 44 chirurgia drzew, hodowla zwierząt, niszczenie chwastów, ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja
trawników, projektowanie kompozycji kwiatowych, projektowanie krajobrazów, sadzenie drzew w celu kompensacji
emisji dwutlenku węgla, usługi sanatoriów, terapia z udziałem zwierząt [zooterapia], tępienie szkodników w rolnictwie,
akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi ogrodnicze, usługi ponownego zalesiania,
usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi weterynaryjne,
usługi z zakresu szkółek roślin.
503732
(220) 2019 08 23
EULER HERMES COLLECTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dyrektor Finansowy Roku

(210)
(731)
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(531) 01.15.01, 26.13.01, 26.02.16, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 samochody, pojazdy silnikowe, 14 biżuteria, bransoletki, breloczki, spinki do mankietów, medale,
18 aktówki, teczki, parasolki, parasole, 24 chorągiewki, etykiety z materiału, flagi niepapierowe, tkaniny bawełniane,
25 czapki, koszule, koszulki gimnastyczne, szale, szaliki, szarfy do ubrania, 35 analizy kosztów, analizy rynkowe, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, wywiad gospodarczy,
36 agencje ściągania wierzytelności.
(210) 503764
(220) 2019 08 25
(731) SZLACHTA DOMINIK PROZA, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) PROZA
(510), (511) 30 chleb i bułki, chleb sodowy, kanapki, 43 usługi restauracyjne, restauracje oferujące dania na wynos, serwowanie jedzenia i napojów, bary przekąskowe, bary szybkiej obsługi.
(210)
(731)
(540)
(540)

503772
(220) 2019 08 26
SZYLUK TYTUS, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
HEHE

(531) 27.05.01, 27.05.24, 26.13.01, 26.13.25
(510), (511) 9 dyski kompaktowe [CD-ROM-y], nośniki do rejestracji dźwięku, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt
fonograficznych, odtwarzacze płyt kompaktowych, płyty
gramofonowe, płyty kompaktowe [audio-wideo], urządzenia do odtwarzania dźwięku, magnetyczne nośniki danych,
urządzenia do rejestrowania dźwięku, pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony, słuchawki telefoniczne, słuchawki [zakładane na głowę], 14 kamienie
jubilerskie, przyrządy do mierzenia czasu, kółka na klucze
z metali szlachetnych, biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki [biżuteria], breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], zegarki, 16 materiały
drukowane, czasopisma [periodyki], książki, periodyki [czasopisma], okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], karty
pocztowe, papier do pisania [listowy], 18 torby turystyczne,
torby szkolne [z paskiem na ramię], plecaki, teczki konferencyjne, 25 bandany na szyję, bielizna osobista, bokserki, buty
sportowe, sznurowane, za kostkę, czapki jako nakrycia głowy,
koszule, koszulki z krótkim rękawem, kurtki [odzież], majtki,
nakrycia głowy, obuwie, odzież, paski [odzież], skarpetki,
swetry, szaliki, 35 reklama, reklama on-lineza pośrednictwem
sieci komputerowej, 39 dostawa towarów, pakowanie towarów, składowanie towarów, 41 organizowanie i prowadzenie
koncertów, usługi rozrywkowe, usługi związane z dyskotekami, pisanie piosenek, produkcja muzyczna, udostępnianie
muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi studia
nagrań, usługi w zakresie komponowania muzyki.
(210) 503787
(220) 2019 08 26
(731) KAZIMIERCZUK MARIA ANNA, Zambrów
(540) (znak słowny)
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(540) NATUR-TREND
(510), (511) 30 herbaty ziołowe [napary], herbaty ziołowe,
inne niż do celów leczniczych, napary ziołowe, napary nie dla
celów medycznych, zioła przetworzone, zioła suszone, zioła
konserwowane, zioła konserwowane [przyprawy], herbaty
owocowe, herbaty aromatyzowane [inne niż do celów leczniczych], herbaty o smaku owocowym [inne niż lecznicze],
35 usługi sklepów detalicznych on-linezwiązane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi reklamowe
w zakresie produktów farmaceutycznych, usługi reklamowe
i promocyjne w zakresie sprzedaży, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, sprzedaż detaliczna
lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych, usługi sklepów detalicznych sprzedających
środki farmaceutyczne, kosmetyki, żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki toaletowe i produkty do higieny osobistej, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, publikowanie tekstów reklamowych, reklama on-lineza pośrednictwem sieci komputerowej, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie ziół leczniczych i leków ziołowych za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosmetyków za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci
Internet, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie herbaty
i kawy za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
suplementów diety i witamin za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie żywności i napojów za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet,
41 warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], usługi edukacyjne z zakresu farmacji, medyczne
usługi edukacyjne, 44 udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, doradztwo w zakresie diety
i odżywiania się, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, poradnictwo żywieniowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

503788
(220) 2019 08 26
KAZIMIERCZUK MARIA ANNA, Zambrów
(znak słowno-graficzny)
NATUR-TREND NATURALNY Z NATURY

(531) 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 30 herbaty ziołowe [napary], herbaty ziołowe,
inne niż do celów leczniczych, napary ziołowe, napary nie dla
celów medycznych, zioła przetworzone, zioła suszone, zioła
konserwowane, zioła konserwowane [przyprawy], herbaty
owocowe, herbaty aromatyzowane [inne niż do celów leczniczych], herbaty o smaku owocowym [inne niż lecznicze],
35 usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi reklamowe
w zakresie produktów farmaceutycznych, usługi reklamowe
i promocyjne w zakresie sprzedaży, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, sprzedaż detaliczna
lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych, usługi sklepów detalicznych sprzedających
środki farmaceutyczne, kosmetyki, żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki toaletowe i produkty do hi-
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gieny osobistej, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, publikowanie tekstów reklamowych, reklama on-lineza pośrednictwem sieci komputerowej, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie ziół leczniczych i leków ziołowych za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosmetyków za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci
Internet, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie herbaty
i kawy za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
suplementów diety i witamin za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie żywności i napojów za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet,
41 warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], usługi edukacyjne z zakresu farmacji, medyczne
usługi edukacyjne, 44 udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, doradztwo w zakresie diety
i odżywiania się, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, poradnictwo żywieniowe.
503817
(220) 2019 08 26
SZARMACH ADAM DERMIS GABINET DERMATOLOGII
OGÓLNEJ I ESTETYCZNEJ DR ADAM SZARMACH,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DERMIS

(210)
(731)

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 44 usługi medyczne i pomoc medyczna, doradztwo w zakresie farmakologii, zabiegi medycyny estetycznej.
(210)
(731)
(540)
(540)

503820
(220) 2019 08 26
KUCHIN DMITRY J-PRODUCT, Borzęcin Duży
(znak słowno-graficzny)
Dance Premium SHOWS WITH PASSION

(531) 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 41 pokazy tańca, rozrywka w postaci występów
artystycznych, impresariat artystyczny.
(210)
(731)
(540)
(540)

503845
(220) 2019 08 27
ZNANIECKI MATEUSZ MIROSŁAW, Katowice
(znak słowno-graficzny)
lekutko.
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(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

503846
(220) 2019 08 27
HULECKI DAWID, Olsztyn
(znak słowno-graficzny)
ezbiory.pl

(531) 20.05.25, 25.12.25, 25.07.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 badania oraz usługi - naukowe i techniczne,
oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
503861
(220) 2019 08 27
BARANOWSKI JAROSŁAW STREFA DELFINKOWYCH
PRZYJACIÓŁ BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH MOVE
UP! SZKÓŁKA PŁYWACKA D, RANCZO BARANÓWKA,
Nowa Wieś Tworoska
(540) (znak słowny)
(540) DELFINEK
(510), (511) 41 kultura fizyczna, usługi trenera osobistego,
usługi trenerskie, usługi nauczania.
(210)
(731)

(210) 503864
(220) 2019 08 27
(731) KRECZKO KAMIL KAMILGRAFIK.PL, Łapy
(540) (znak słowny)
(540) AMBASSADOR
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież
dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt
i chłopców, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa,
odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania,
sukienki, suknie, t-shirty, koszulki, bluzy, bluzki, spódnice,
koszule, spodnie, bielizna damska, bielizna męska, bielizna
dziecięca, kurtki, skarpetki, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa
następujących towarów: odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież
wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla
dziewcząt i chłopców, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież
sportowa, odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież
do spania, sukienki, suknie, t-shirty, koszulki, bluzy, bluzki,
spódnice, koszule, spodnie, bielizna damska, bielizna męska,
bielizna dziecięca, kurtki, skarpetki.
(210)
(731)
(540)
(540)

503865
(220) 2019 08 27
KUCHLEWSKI ARKADIUSZ, Rudniki
(znak słowno-graficzny)
M modularix

28

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 29.01.15, 27.05.01, 21.01.14
(510), (511) 12 rower modułowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

503878
(220) 2019 08 27
TWARDOWSKI DAWID PATRYK DAV-SKI, Antonin
(znak słowno-graficzny)
DAV-SKI

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.09, 24.17.25
(510), (511) 28 drążki do ćwiczeń, artykuły sportowe, drążki do hantli do podnoszenia ciężarów, gimnastyczne drążki
poziome, gryfy do hantli do podnoszenia ciężarów, hantle,
hantle do podnoszenia ciężarów, hantle kettlebell, ławki do ćwiczeń, ławki do ćwiczenia mięśni brzucha, ławki
do podnoszenia ciężarów, ławki do użytku sportowego, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, maszyny do ćwiczeń
fizycznych wyposażone w ciężarki, maszyny do przysiadów,
platformy do ćwiczeń, poręcze równoległe do gimnastyki, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, przyrządy
stosowane w kulturystyce, ręcznie obsługiwane obręcze
do ćwiczeń oporowych na górne i dolne partie ciała, sprzęt
do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, sprzęt do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie, sprzęt do treningów
sportowych, sprzęt sportowy, stojaki do przysiadów, sztangi
do podnoszenia ciężarów, uchwyty do podnoszenia ciężarów, uchwyty do artykułów sportowych, uchwyty do robienia pompek, urządzenia do ćwiczeń fizycznych, urządzenia
do kulturystyki, urządzenia do wzmacniania ciała, huśtawki
dla dzieci, huśtawki dla niemowląt, huśtawki poziome w postaci podpartej deski jako wyposażenie placów zabaw, konstrukcje wspinaczkowe jako wyposażenie placów zabaw,
konstrukcje z drabinkami dla dzieci jako sprzęt do zabawy,
przyrządy na place zabaw wykonane z metalu, przyrządy
na place zabaw wykonane z tworzyw sztucznych, przyrządy
na place zabaw wykonane z drewna, przyrządy na place zabaw dla dzieci, zjeżdżalnie jako wyposażenie placów zabaw,
siedzenia do huśtawek dla dzieci, domki do zabawy, karuzele będące przedmiotami do zabawy, maszyny do ćwiczeń
do użytku zewnętrznego, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: drążki do ćwiczeń, artykuły
sportowe, drążki do hantli do podnoszenia ciężarów, ekspandery do klatki piersiowej, ergometry wioślarskie, gimnastyczne drążki poziome, gryfy do hantli do podnoszenia ciężarów,
hantle, hantle do podnoszenia ciężarów, hantle kettlebell,
ławki do ćwiczeń, ławki do ćwiczenia mięśni brzucha, ławki
do podnoszenia ciężarów, ławki do użytku sportowego, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, maszyny do ćwiczeń
fizycznych wyposażone w ciężarki, maszyny do przysiadów,
platformy do ćwiczeń, poręcze równoległe do gimnastyki, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, przyrządy
stosowane w kulturystyce, ręcznie obsługiwane obręcze
do ćwiczeń oporowych na górne i dolne partie ciała, ręczne
trenażery nóg, sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, sprzęt do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie,
sprzęt do treningów sportowych, sprzęt sportowy, stojaki
do przysiadów, sztangi do podnoszenia ciężarów, trenażery
mięśni brzucha, trenażery eliptyczne, uchwyty do podno-
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szenia ciężarów, uchwyty do artykułów sportowych, uchwyty do robienia pompek, urządzenia do ćwiczeń fizycznych,
urządzenia do kulturystyki, urządzenia do wzmacniania ciała,
huśtawki dla dzieci, huśtawki dla niemowląt, huśtawki poziome w postaci podpartej deski jako wyposażenie placów
zabaw, konstrukcje wspinaczkowe jako wyposażenie placów zabaw, konstrukcje z drabinkami dla dzieci jako sprzęt
do zabawy, przyrządy na place zabaw wykonane z metalu,
przyrządy na place zabaw wykonane z tworzyw sztucznych,
przyrządy na place zabaw wykonane z drewna, przyrządy
na place zabaw dla dzieci, zjeżdżalnie jako wyposażenie placów zabaw, siedzenia do huśtawek dla dzieci, domki do zabawy, karuzele będące przedmiotami do zabawy.
(210) 503891
(220) 2019 08 28
(731) PIRKEL WIESŁAW BARTMETACO, Płońsk
(540) (znak słowny)
(540) VERANDINO
(510), (511) 6 okna metalowe, okna skrzynkowe metalowe,
okna żaluzjowe metalowe, drzwi metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, drzwi wahadłowe metalowe, bramy metalowe, werandy metalowe [budownictwo], metalowe okna,
rolety zewnętrzne metalowe, rolety okienne zewnętrzne
metalowe, oranżerie metalowe [konstrukcje], 19 okna żaluzjowe niemetalowe, drzwi niemetalowe, drzwi wahadłowe
niemetalowe, szkło okienne do użytku w budownictwie,
szkło emaliowane do celów budowlanych, szkło płaskie
walcowane [okienne] do użytku w budownictwie, szklane
dachy, ogrody zimowe [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, okna szklane, okna aluminiowe, okna niemetalowe,
rolety zewnętrzne do okien (niemetalowe), oranżerie niemetalowe, 22 markizy z tworzyw sztucznych, markizy z materiałów tekstylnych.
(210) 503974
(220) 2019 08 30
(731) SZEWS AGNIESZKA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) SZEWS
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, kasetki na biżuterię, kolczyki, naszyjniki [biżuteria], ozdoby wykonane
z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub
kamieniami i ich imitacjami, perły [biżuteria], pierścionki, pudełka na biżuterię [szkatułki lub puzderka], wisiorki, obrączki
ślubne, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami jubilerskimi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-linew
zakresie artykułów jubilerskich, usługi reklamowe w zakresie
artykułów jubilerskich, reklama on-lineza pośrednictwem
sieci komputerowej.
504008
(220) 2019 08 31
MANGO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mango INVESTMENT

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, pośrednictwo, obrót i doradztwo w sprawach majątku nieruchomego, wynajem budynków, lokali
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mieszkalnych, biurowych, usługowych, rekreacyjno-wypoczynkowych, doradztwo w sprawach finansowych i kredytowych związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, 37 usługi budowlano-remontowe, budownictwo
specjalistyczne, usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa
instalacji elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, sanitarnych i wodnych, informacja budowlana,
doradztwo budowlane, nadzór budowlany.
504010
(220) 2019 08 31
MANGO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mango INVESTMENT
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, pośrednictwo, obrót i doradztwo w sprawach majątku nieruchomego, wynajem budynków, lokali
mieszkalnych, biurowych, usługowych, rekreacyjno-wypoczynkowych, doradztwo w sprawach finansowych i kredytowych związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, 37 usługi budowlano-remontowe, budownictwo
specjalistyczne, usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa
instalacji elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, sanitarnych i wodnych, informacja budowlana,
doradztwo budowlane, nadzór budowlany.
504045
(220) 2019 09 03
SALAMANDRA BARBARA INSTYTUT ZDROWIA
I URODY, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALAMANDRA COSMETICS

(210)
(731)

(531) 03.11.10, 26.11.13, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
antyperspiranty [przybory toaletowe], aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż
do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych,
barwniki kosmetyczne, basma [barwnik kosmetyczny], bazy
do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, brokat do paznokci, bursztyn [wyroby perfumeryjne], chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt,
drewno zapachowe, dyfuzory z patyczkami zapachowymi,
ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów
kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem
słonecznym, esencja badianowa, esencja mięty [olejek eteryczny], esencje eteryczne, farby do brody, farby do włosów,
geraniol, heliotropina, henna [barwnik kosmetyczny], woda
javelle, jonony [wyroby perfumeryjne], kosmetyki, kosmetyki
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dla dzieci, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, lakier do włosów, środki
do usuwania lakierów/ lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpourri, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych,
mydła, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło migdałowe, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy,
olejek różany, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający],
olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
olejki toaletowe, ołówki do brwi, pałeczki zapachowe, piżmo
[wyroby perfumeryjne], płyny do pielęgnacji włosów, płyny
do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji,
płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, popiół wulkaniany do czyszczenia, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji/ preparaty do golenia,
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących
[przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do prostowania włosów, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty fito kosmetyczne, preparaty
kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty
toaletowe, produkty perfumeryjne, puder do twarzy, sole
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, suche szampony,
szampony, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze,
środki odświeżające powietrze [zapachowe], świece do masażu do celów kosmetycznych, talk kosmetyczny, terpeny
[olejki eteryczne], tłuszcze do celów kosmetycznych, tusze
do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda kolońska, woda
lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona do celów
kosmetycznych, wosk do depilacji, wosk do wąsów, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu, inne niż
do celów medycznych, żelowe płatki pod oczy do celów
kosmetycznych, 35 prowadzenie sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej w zakresie towarów: aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty [przybory
toaletowe], aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów
kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne,
basma [barwnik kosmetyczny], bazy do perfum kwiatowych,
błyszczyki do ust, brokat do paznokci, bursztyn [wyroby perfumeryjne], chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu,
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, drewno zapachowe, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje
chroniące przed promieniowaniem słonecznym, esencja badianowa, esencja mięty [olejek eteryczny], esencje eteryczne, farby do brody, farby do włosów, geraniol, heliotropina,
henna [barwnik kosmetyczny], woda javelle, jonony [wyroby
perfumeryjne], kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki
do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji
skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, lakier do włosów, środki do usuwania lakierów/ lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, mieszaniny
zapachowe potpourri, mięta do wyrobów perfumeryjnych,
mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko
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oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło migdałowe, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy,
olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek
terpentynowy [preparat odtłuszczający], olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne,
olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, ołówki do brwi, pałeczki zapachowe, piżmo [wyroby perfumeryjne], płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust
do celów niemedycznych, płyny do przemywania pochwy
do higieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny po goleniu,
pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, popiół
wulkaniany do czyszczenia, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji/ preparaty do golenia, preparaty do higieny
intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty
do prostowania włosów, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty fito kosmetyczne, preparaty kolagenowe
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, produkty
perfumeryjne, puder do twarzy, sole kąpielowe do celów
innych niż lecznicze, suche szampony, szampony, ściereczki
nasączane detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące
do higieny intymnej, nielecznicze, środki odświeżające powietrze [zapachowe], świece do masażu do celów kosmetycznych, talk kosmetyczny, terpeny [olejki eteryczne], tłuszcze do celów kosmetycznych, tusze do rzęs, waciki do celów
kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina
kosmetyczna, woda kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona do celów kosmetycznych, wosk
do depilacji, wosk do wąsów, wybielacze [odbarwiacze]
do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, zmywacze
do paznokci, żele do masażu, inne niż do celów medycznych,
żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

504085
(220) 2019 09 04
BRYŁA ŁUKASZ SPARKLE, Wieliczka
(znak słowno-graficzny)
SPARKLE

(531) 02.09.04, 17.02.01, 02.09.12, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż w tym prowadzona w internecie:
akcesoriów, preparatów, materiałów,urządzeń do stylizacji
rzęs, sztucznych rzęs, akcesoriów, preparatów, materiałów,urządzeń pielęgnacji paznokci, artykułów kosmetycznych, toaletowych, medycznych, paramedycznych, leków, lakierów,
przyrządów, urządzeń, akcesoriów do poprawiania urody,
suplementów diety, przedstawicielstwo podmiotów zagranicznych, agencja importowo - eksportowa, doradztwo
w zakresie zarządzanie siecią punktów prowadzących usługi
związane ze stylizacją rzęs, pielęgnacją paznokci i poprawianiem urody, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, katalogów, prospektów, usługi w zakresie organizowania i zarządzania siecią salonów: stylizacji rzęs, pie-
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lęgnacji paznokci, kosmetycznych, fryzjerskich, poprawiania
urody, usługi reklamowe i promocyjne, 41 usługi w zakresie
edukacji, prowadzenie i organizowanie kursów, pokazów,
szkoleń, konferencji, kongresów, pracowni specjalistycznych,
seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów, usługi w zakresie siłowni i fitness, 44 usługi w zakresie: salonów piękności, salonów stylizacji i pielęgnacji rzęs oraz oczu, salonów
pielęgnacji dłoni i paznokci, salonów kosmetycznych, usługi
salonów fryzjerskich, solariów, saun, usługi doradztwa zawodowego dotyczącego branży kosmetycznej, usługi w zakresie odnowy biologicznej, świadczenie usług w zakresie:
depilacji, manicure japońskiego, w tym poprawiania kondycji płytek paznokci, utwardzania płytek paznokci, odnowy
zniszczonych paznokci dłoni i stóp, prowadzenia gabinetów
Spa&Wellness, usługi w zakresie chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej oraz dermatochirurgii, prowadzenie centrów medycznych, aromatoterapia, fizjoterapia, fizykoterapia.
504123
(220) 2019 09 05
SHANDONG DISTRIBUTION CENTRE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wólka Kosowska
(540) (znak słowny)
(540) LVAH
(510), (511) 29 mleko, przetwory mleczne, olej, przetworzone orzechy, suszone warzywa, suszone owoce.
(210)
(731)

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

504156
(220) 2019 09 05
NIKITINSKAYA MARINA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
MARONI pasta & risotto

(531) 05.09.17, 11.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 restauracje, restauracje samoobsługowe,
stołówki, usługi gastronomiczne, bary szybkiej obsługi
[snack-bary], kafeterie [bufety], kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami, transportem,
wypożyczalnie urządzeń do gotowania, usługi barowe,
przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie
na miejsce konsumpcji, organizowanie przyjęć, koktajli, usługi konsumpcji zbiorowej, gastronomia, prowadzenie lokali
gastronomicznych, usługi w zakresie prowadzenia kawiarni,
kafeterii, klubów, restauracji, usługi cateringowe, hotele, motele, noclegi, dostarczanie napojów i żywności za pomocą
furgonetek, dostarczanie informacji o usługach barów, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, informowanie
i porady w zakresie przygotowywania posiłków, lodziarnie,
kontraktowe usługi w zakresie żywności, katering obejmujący żywność i napoje do instytucji, na bankiety, na przyjęcia
koktajlowe, świadczenie sług kateringowych obejmujących
żywność i napoje na targi i wystawy, na zjazdy, w prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, usługi
kateringowe oferujące kuchnię europejską, usługi restauracji szybkiej obsługi, sprzedających posiłki na wynos, usługi
zaopatrzenia w żywności i napoje.
(210) 504323
(220) 2019 09 11
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) hepaduo
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy diety
dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne.
504327
(220) 2019 09 11
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
FIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) mojaszafa.pl
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 aukcje
samochodowe, reklamowanie samochodów na sprzedaż
za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów,
usługi sprzedaży samochodów, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla
osób trzecich, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, 39 organizacja wynajmowanych pojazdów, usługi
wynajmów pojazdów samochodowych, udostępnienie
pojazdów do wynajmu, usługi rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, udzielanie informacji związanych z usługami wynajmu samochodów, wypożyczanie samochodów,
udostępnianie parkingów i usługi związane z parkowaniem
samochodów, składowanie i magazynowanie towaru, transport towarów.
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Salt Pepper BRAND DESIGN

(210)
(731)

504329
(220) 2019 09 11
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
FIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) eszafa.pl
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 aukcje
samochodowe, reklamowanie samochodów na sprzedaż
za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów,
usługi sprzedaży samochodów, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla
osób trzecich, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, 39 organizacja wynajmowanych pojazdów, usługi
wynajmów pojazdów samochodowych, udostępnienie
pojazdów do wynajmu, usługi rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, udzielanie informacji związanych z usługami wynajmu samochodów, wypożyczanie samochodów,
udostępnianie parkingów i usługi związane z parkowaniem
samochodów, składowanie i magazynowanie towaru, transport towarów.
(210)
(731)

(210)
(731)

504348
(220) 2019 09 11
KOCZY ALEKSANDER DESIGN MANAGEMENT,
Warszawa

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.13.25
(510), (511) 35 dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi organizowania targów i wystaw handlowych,
usługi public relations, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, agencje reklamowe, aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, dostarczanie informacji
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,
dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwania konsultowanych on-line, elektroniczne publikowanie
druków w celach reklamowych, gromadzenie informacji
związanych z reklamą, informacja marketingowa, kampanie marketingowe, opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, opracowywanie i realizacja planów
i koncepcji medialnych i reklamowych, oceny szacunkowe
do celów marketingowych, negocjowanie kontraktów reklamowych, marketing ukierunkowany, marketing towarów i usług na rzecz innych, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, prezentacja firm
oraz ich towarów i usług w Internecie, pośrednictwo w zakresie reklamy, pomoc w zakresie działalności gospodarczej
dotycząca wizerunku firmy, planowanie strategii marketingowych, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, organizowanie targów handlowych w celach reklamowych, organizowanie działań reklamowych w kinach,
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, promocja on-linesieci komputerowych i stron internetowych, projektowanie
ulotek reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie logo reklamowych, projektowanie
broszur reklamowych, produkcja wizualnych materiałów
reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych i radiowych,
produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja
filmów reklamowych, publikowanie druków do celów reklamowych, przygotowywanie ulotek reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie reklam
na zamówienie dla osób trzecich, przygotowywanie publikacji reklamowych, przygotowywanie prezentacji w celach
reklamowych, przygotowywanie planów marketingowych,
przygotowywanie kampanii reklamowych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności
Internetu, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach,
reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama typu „płać
za kliknięcie”, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, udostępnianie raportów marketingowych, rozwój
kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, reklama zewnętrzna, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pomocą mediów społecznościowych, usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie
oceny marki, usługi reklamowe związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej, usługi reklamowe za pośrednic-
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twem tekstu na ekranach telewizyjnych, usługi reklamowe
w zakresie komercjalizacji nowych produktów, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, zawieranie umów
w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, wprowadzanie na rynek nowych produktów, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), usługi w zakresie strategii
rozwoju marki, 42 doradztwo w zakresie opracowywania
produktów, doradztwo w zakresie projektowania opakowań, doradztwo w projektowaniu stron internetowych,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
opracowywanie produktów, opracowywanie produktów
dla osób trzecich, opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głównych, projektowanie i opracowywanie
stron internetowych, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron www, projektowanie logo w celu
tworzenia tożsamości firm, projektowanie nowych produktów, projektowanie opakowań, projektowanie produktów
przemysłowych, projektowanie wizytówek, projektowanie
wizualne, udzielanie informacji dotyczących wzornictwa
przemysłowego, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, usługi projektowania opakowań
przemysłowych, wzornictwo przemysłowe i projektowanie
graficzne, wzornictwo i opracowywanie produktów.
504358
(220) 2019 09 11
LORICA IURIS KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW
PRAWNYCH CIECIERSKI RAK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LORICA Iuris
(210)
(731)

(531) 24.01.03, 29.01.14, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, księgowość, rachunkowość, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, przygotowywanie
zeznań podatkowych, doradztwo podatkowe, ekspertyzy
w działalności gospodarczej, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt przedsiębiorstw, badania rynku, usługi biurowe, 36 usługi ściągania należności, analizy
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, oceny
i wyceny finansowe, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, zarządzanie majątkiem, administrowanie
nieruchomościami, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 45 usługi prawne, usługi arbitrażowe.
504383
(220) 2019 09 12
SAM-BUD-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gogolin
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) EKOGROSZEK POWER MAX

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.03, 01.15.05, 26.04.03, 26.04.02
(510), (511) 4 paliwa stałe, grafit, węgiel, koks, mieszanki węgla, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów,
granulek, brykiety materiałów palnych, 35 zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów w sklepach, hurtowniach
oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa
i katalogowa paliw stałych, grafitu, koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych, paliw w formie brykietów,
granulek, brykietów, materiałów palnych, organizowanie sieci sprzedaży, agencje eksportowo - importowe,
pośrednictwo handlowe, prezentacja oferty handlowej
w Internecie, promocja sprzedaży, dostarczanie informacji handlowej, organizowanie giełd, aukcji, przetargów,
pokazów towarów, targów oraz wystaw w celach handlowych, reklamowych lub promocyjnych, 39 składowanie,
pakowanie, konfekcjonowanie i magazynowanie paliw
stałych, grafitu, koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych, paliw w formie brykietów, granulek, brykietów
materiałów palnych, transport.
504384
(220) 2019 09 12
SAM-BUD-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gogolin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOGROSZEK ecodesign
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.03, 26.04.02, 05.01.05
(510), (511) 4 paliwa stałe, grafit, węgiel, koks, mieszanki węgla, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów,
granulek, brykiety materiałów palnych, 35 zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów w sklepach, hurtowniach
oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa
i katalogowa paliw stałych, grafitu, koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych, paliw w formie brykietów,
granulek, brykietów, materiałów palnych, organizowanie sieci sprzedaży, agencje eksportowo - importowe,
pośrednictwo handlowe, prezentacja oferty handlowej
w Internecie, promocja sprzedaży, dostarczanie informacji handlowej, organizowanie giełd, aukcji, przetargów,
pokazów towarów, targów oraz wystaw w celach handlowych, reklamowych lub promocyjnych, 39 składowanie,
pakowanie, konfekcjonowanie i magazynowanie paliw
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stałych, grafitu, koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych, paliw w formie brykietów, granulek, brykietów
materiałów palnych, transport.
504385
(220) 2019 09 12
SAM-BUD-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gogolin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROBIN Pellet
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(540) Life Gel

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.01.02, 26.04.04
(510), (511) 4 paliwa stałe, grafit, węgiel, koks, mieszanki
węgla, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, granulek, brykiety materiałów palnych, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa i katalogowa
paliw stałych, grafitu, koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw
mineralnych, paliw w formie brykietów, granulek, brykietów,
materiałów palnych, organizowanie sieci sprzedaży, agencje
eksportowo - importowe, pośrednictwo handlowe, prezentacja oferty handlowej w Internecie, promocja sprzedaży, dostarczanie informacji handlowej, organizowanie giełd, aukcji,
przetargów, pokazów towarów, targów oraz wystaw w celach handlowych, reklamowych lub promocyjnych, 39 składowanie, pakowanie, konfekcjonowanie i magazynowanie
paliw stałych, grafitu, koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw
mineralnych, paliw w formie brykietów, granulek, brykietów
materiałów palnych, transport.
(210) 504387
(220) 2019 09 12
(731) TOFIL IWONA STORISMA, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) Storisma
(510), (511) 35 usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone on-linew zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą,
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów
odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem,
pokazy mody w celach handlowych, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, 45 zindywidualizowane
usługi doradztwa w zakresie mody, usługi doradztwa osobistego w zakresie stylizacji ubioru, usługi zindywidualizowanej stylizacji ubioru, informacje w zakresie mody, udostępnianie informacji o modzie.
504390
(220) 2019 09 12
REAL RESEARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 1 nośniki do kultur komórkowych do stosowania
w przemyśle biotechnologicznym, składniki i materiały biotechnologiczne do celów naukowych, hydrożele do hodowli
komórkowych stosowane do celów naukowych, wszystkie
wyżej wymienione z wyjątkiem probiotyków.
504401
(220) 2019 09 12
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowny)
(540) HELLENA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, alkohole wysokoprocentowe, cydr, preparaty do produkcji napojów alkoholowych, wina, wina musujące, wina alkoholizowane, wymieszane napoje alkoholowe, ekstrakty alkoholowe,
esencje alkoholowe.
(210)
(731)

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

504402
(220) 2019 09 12
SAWICKA JOANNA, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
PRZYSTAŃ NA KAWĘ

(531) 18.04.02, 11.03.04, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet
oraz kawiarni, sklepów detalicznych i hurtowych kawy, kawy
mrożonej, napojów na bazie kawy, cykorii, herbaty, herbaty
mrożonej, napojów na bazie herbaty, napojów na bazie czekolady, lodów, lodów spożywczych, jogurtów mrożonychlodów spożywczych, wyrobów cukierniczych, wyrobów piekarniczych, ciast, słodyczy, galaretek owocowych, sorbetówlodów, kanapek, przekąsek, 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, 43 catering, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, przygotowywanie i sprzedaż żywności „na wynos”, usługi z zakresu zaopatrywania w żywność
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na zamówienie, usługi w zakresie działalności gastronomicznej, prowadzenie restauracji, lodziarni, kawiarni, kafeterii, herbaciarni, barów szybkiej obsługi, pizzerii i innych zakładów
gastronomicznych oferujących przygotowaną do konsumpcji żywność i napoje, dekorowanie ciast, palenie kawy, parzenie herbaty, usługi hotelowe.
504408
(220) 2019 09 12
MARTI SOLANES DEVELOPMENT STANISŁAW RZEPKA
SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Marti Solanes Development
(210)
(731)

Nr ZT44/2019

kresie spedycji towarów, świadczenie usług magazynowania
i udostępnianie sprzętu i obiektów magazynowych, transport, transport lądowy, transport ładunków, transport mebli ciężarówkami na rzecz osób trzecich, transport przeprowadzkowy za pomocą furgonetek, transport samochodowy,
transport wyposażenia domu, udzielanie informacji związanych z usługami przeprowadzek, usługi doradcze związane
z transportem, usługi konsultacyjne związane z transportem,
usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem.
(210)
(731)
(540)
(540)

504436
(220) 2019 09 13
MUZEUM - ZAMEK W ŁAŃCUCIE, Łańcut
(znak słowno-graficzny)
ZŁ

(531) 26.03.01, 26.04.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem i sprzedaż nieruchomości, 37 budowa nieruchomości.
504410
(220) 2019 09 12
MURAWSKI KRZYSZTOF EMKAN-PRO,
Pstrągi-Gniewoty
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) em kan
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 instalacje do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody, instalacje do oczyszczania ścieków, oczyszczalnie ścieków, zbiorniki do oczyszczania ścieków, urządzenia
grzewcze, instalacje do centralnego ogrzewania, kotły do instalacji grzewczych, pompy ciepła, 19 niemetalowe zbiorniki
zasobnikowe, zbiorniki ściekowe niemetalowe, rury ściekowe niemetalowe, przepompownie ścieków niemetalowe,
37 budowa, konserwacja i naprawa oczyszczalni ścieków,
instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, budowa systemów ścieków, 42 projektowanie i planowanie techniczne oczyszczalni wody.
(210)
(731)
(540)
(540)

504429
(220) 2019 09 13
SIKORSKI PIOTR OMEGA TRANSPORT, Osiny
(znak słowno-graficzny)
OMEGA Transport Est. 1993

(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 logistyka transportu, magazynowanie, składowanie, magazynowanie ładunku przed transportem,
magazynowanie towarów, organizowanie transportu, pakowanie artykułów do transportu, składowanie towarów,
przeprowadzki, rezerwacja transportu, spedycja, usługi w za-

(531) 24.09.02, 24.09.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 etui na okulary, hologramy, karty magnetyczne, magnetyczne nośniki danych z nagraniami, dyski audio-video, podkładki pod myszy, przeźrocza, 14 biżuteria,
breloczki, budziki, dzbanki z metali szlachetnych, emblematy z metali szlachetnych, figurki z metali szlachetnych,
kamienie półszlachetne i szlachetne, kubki i kufle z metali
szlachetnych, medaliony, ozdoby ze srebra, pojemniki i pudełka z metali szlachetnych, spinki do mankietów i krawatów,
świeczniki, zegarki, zegary, 16 afisze, albumy, artykuły biurowe za wyjątkiem mebli, bibuły, bilety, broszury, chorągiewki
papierowe, czasopisma, długopisy, druki, emblematy, folia
z tworzywa sztucznego do pakowania, formularze, fotografie, gazety, kalendarze, kalkomanie, karty pocztowe, kokardy
papierowe, komiksy, koperty, książki, litografie, mapy, materiały piśmienne, modele, makiety architektoniczne, nalepki,
naklejki, notatniki, notesy, noże do papieru, obrazy, obrusy
papierowe, obwoluty, okładki, ołówki, opakowania z papieru,
papier do pakowania, palety dla malarzy, papeterie, papier listowy, pastele, pędzle, pióra wieczne, plakaty, plansze, plany,
podstawki pod kufle do piwa, portrety, prospekty, pudełka
kartonowe i papierowe, publikacje, reprodukcje graficzne,
rysunki, serwetki papierowe, sztychy, ryty, sztalugi malarskie,
śpiewniki, teczki, skoroszyty, torby i torebki do pakowania
z papieru, kartonu i tworzyw sztucznych, zakładki do książek,
zeszyty, 25 koszulki, nakrycia głowy, t-shirty, 41 organizowanie, prowadzenie i obsługa wystaw, konferencji, kongresów,
koncertów, pokazów, seminariów, spektakli, sympozjów
i wystaw z dziedziny kultury, edukacji i rozrywki, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
wypożyczanie sal koncertowych i wystawowych, wynajmowanie kortów tenisowych.

Nr ZT44/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

504457
(220) 2019 09 14
MEDILAB FIRMA WYTWÓRCZO USŁUGOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) MediQuick
(510), (511) 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środki odkażające, środki
dezynfekcyjne, preparaty i artykuły higieniczne, środki
dezynfekcyjne do przyrządów medycznych, środki dezynfekujące do użytku domowego, środki sanitarne do celów
medycznych.
(210)
(731)

504462
(220) 2019 09 16
OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia
(540) (znak słowny)
(540) Olimp Labs w trosce o serca Polaków
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki
wydawane bez recepty, leki ziołowe, suplementy diety,
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, suplementy ziołowe, witaminy i preparaty
witaminowe, preparaty witaminowe i mineralne, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, mieszanki do picia będące suplementami diety, dietetyczna żywność do celów
medycznych, dietetyczne dodatki do żywności, proszki jako
zamienniki posiłków, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie preparatów farmaceutycznych, suplementów diety, produktów dietetycznych, dostarczanie informacji
za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży preparatów farmaceutycznych, suplementów diety, produktów dietetycznych, prezentowanie towarów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi reklamowe i marketingowe,
promocja sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, marketing bezpośredni,
organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych.
(210)
(731)

504463
(220) 2019 09 16
OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia
(540) (znak słowny)
(540) Olimp Labs w trosce o oczy Polaków
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki
wydawane bez recepty, leki ziołowe, suplementy diety,
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, suplementy ziołowe, witaminy i preparaty
witaminowe, preparaty witaminowe i mineralne, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, mieszanki do picia będące suplementami diety, dietetyczna żywność do celów
medycznych, dietetyczne dodatki do żywności, proszki jako
zamienniki posiłków, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie preparatów farmaceutycznych, suplementów diety, produktów dietetycznych, dostarczanie informacji
za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży preparatów farmaceutycznych, suplementów diety, produktów dietetycznych, prezentowanie towarów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi reklamowe i marketingowe,
promocja sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, marketing bezpośredni,
organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych.
(210)
(731)

35

504464
(220) 2019 09 16
OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia
(540) (znak słowny)
(540) Gold Omega 3 w trosce o serca Polaków
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki
wydawane bez recepty, leki ziołowe, suplementy diety,
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, suplementy ziołowe, witaminy i preparaty
witaminowe, preparaty witaminowe i mineralne, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, mieszanki do picia będące suplementami diety, dietetyczna żywność do celów
medycznych, dietetyczne dodatki do żywności, proszki jako
zamienniki posiłków, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie preparatów farmaceutycznych, suplementów diety, produktów dietetycznych, dostarczanie informacji
za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży preparatów farmaceutycznych, suplementów diety, produktów dietetycznych, prezentowanie towarów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi reklamowe i marketingowe,
promocja sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, marketing bezpośredni,
organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych.
(210)
(731)

504469
(220) 2019 09 16
HATEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pułtusk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HATEK

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.03, 15.01.19, 14.01.18, 14.01.22, 14.01.25
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, rury
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt,
smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki
niemetalowe.
504473
(220) 2019 09 16
ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Różewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PowerBox
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie,
nawozy rolnicze i ogrodnicze, nawozy sztuczne, adiuwanty,
5 środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.
504504
(220) 2019 09 16
RADZISZEWSKA-KONOPKA MARZANNA VEDICA,
Szeligi
(540) (znak słowny)
(540) VEDICA
(510), (511) 41 usługi nauczania, edukacji i oświaty w obszarze psychobiologii, informacje o nauczaniu, edukacji
i oświacie w obszarze psychobiologii, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie
(210)
(731)
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warsztatów, sympozjów, seminariów, kongresów, konferencji, kolokwiów oraz innych forów naukowych, edukacyjnych
i oświatowych w obszarze psychobiologii, opracowania i rozprawy naukowe, edukacyjne i oświatowe, publikowanie książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych,
edukacyjnych i oświatowych w obszarze psychobiologii, publikowanie on-line książek, czasopism, opracowań, rozpraw
i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych w obszarze psychobiologii, 44 pomoc medyczna, usługi medyczne,
usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi higieniczne i kosmetyczne,
usługi klinik medycznych, ośrodki zdrowia, usługi medycyny
alternatywnej, usługi kuracji uzdrowiskowych, opieka paliatywna, szpitale, placówki rekonwalescencji, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, doradztwo w zakresie diety
i odżywiania się, fizjoterapia, doradztwo w zakresie dietetyki
odżywiania.
(210)
(731)
(540)
(540)

504534
(220) 2019 09 17
CHORZEWSKI GRZEGORZ BIOGENET, Józefów
(znak słowno-graficzny)
innubio

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, czytniki
[sprzęt do przetwarzania danych], 35 pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 42 wynajem sprzętu do przetwarzania danych, chmura obliczeniowa,
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, przechowywanie danych elektronicznych.
504540
(220) 2019 09 17
CABAJ STANISŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE MATEO, Dębica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mateo
(210)
(731)
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mączne wyroby garmażeryjne, paszteciki, pizza, suche i świeże makarony, ryż, wyroby piekarnicze składające się z warzyw
i mięsa, zapiekanki, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej
oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) towarów
obejmujących: jaja, fasolkę konserwową, flaki, frytki, gotowe
dania z mięsa, gulasze, kapustę przetworzoną, kiełbasy, kiełbaski rybne, konserwy mięsne, krokiety, krokiety rybne, masło, margarynę, mięso i wędliny, potrawy mięsne gotowane,
produkty mięsne mrożone, przetworzone produkty mięsne,
oleje jadalne, suszone owoce, mrożone owoce, owoce konserwowane, owoce marynowane, owoce morza [nieżywe],
pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), ryby, sery, warzywa
mrożone, warzywa suszone, warzywa konserwowane, wyroby garmażeryjne, zupy, kluski i pierogi, kopytka, makarony,
mąkę, mączne wyroby garmażeryjne, paszteciki, pizza, suche
i świeże makarony, ryż, wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, zapiekanki, marketing, reklama w tym: reklama
internetowa, reklama banerowa, reklama radiowa, reklama
telewizyjna towarów obejmujących: jaja, fasolkę konserwową,
flaki, frytki, gotowe dania z mięsa, gulasze, kapustę przetworzoną, kiełbasy, kiełbaski rybne, konserwy mięsne, krokiety,
krokiety rybne, masło, margarynę, mięso i wędliny, potrawy
mięsne gotowane, produkty mięsne mrożone, przetworzone produkty mięsne, oleje jadalne, suszone owoce, mrożone
owoce, owoce konserwowane, owoce marynowane, owoce
morza [nieżywe], pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), ryby,
sery, warzywa mrożone, warzywa suszone, warzywa konserwowane, wyroby garmażeryjne, zupy, kluski i pierogi, kopytka,
makarony, mąkę, mączne wyroby garmażeryjne, paszteciki,
pizza, suche i świeże makarony, ryż, wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, zapiekanki, publikowanie tekstów
o charakterze reklamowym i promocyjnym, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie targów, wystaw
i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży.
504547
(220) 2019 09 17
MOBEX TOMASZ KRZOSEK, MICHAŁ KRZOSEK
SPÓŁKA JAWNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MOBEX
(210)
(731)

(531) 27.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 mechanizmy przekładniowe inne niż do pojazdów lądowych, części maszyn rolniczych, w szczególności
skrzynie przekładniowe, części do silników mechanicznych
do pojazdów lądowych, skrzynie biegów, skrzynie przekładniowe.
504568
(220) 2019 09 18
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) verva
(210)
(731)

(531) 09.07.19, 02.01.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 jaja, fasolka konserwowa, flaki, frytki, gotowe
dania z mięsa, gulasze, kapusta przetworzona, kiełbasy, kiełbaski rybne, konserwy mięsne, krokiety, krokiety rybne, masło, margaryna, mięso i wędliny, potrawy mięsne gotowane,
produkty mięsne mrożone, przetworzone produkty mięsne,
oleje jadalne, suszone owoce, mrożone owoce, owoce konserwowane, owoce marynowane, owoce morza [nieżywe], pasty
mięsne (w tym pasztety, smalec), ryby, sery, warzywa mrożone, warzywa suszone, warzywa konserwowane, wyroby garmażeryjne, zupy, 30 kluski i pierogi, kopytka, makarony, mąka,

(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 batony energetyczne, batony proteinowe.
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(210)
(731)

504571
(220) 2019 09 18
PRZEDSIĘBIORSTWO DOŚWIADCZALNO
PRODUKCYJNE NAFTOCHEM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) FEROKOL
(510), (511) 1 chłodziwa.

gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, administrowanie działalności gospodarczej,
analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej napojów bezalkoholowych, soków i preparatów do produkcji soków i napojów
bezalkoholowych, prace biurowe.

504572
(220) 2019 09 18
MJST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAJESTY

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 24.09.02, 24.09.14, 27.05.01
(510), (511) 9 okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne
do uprawiania sportu, kaski ochronne do uprawiania sportu,
25 rękawice narciarskie, buty narciarskie, odzież, kurtki, pikowane kurtki [odzież], czapki jako nakrycia głowy,rękawice
narciarskie, buty narciarskie, odzież, kurtki, pikowane kurtki
[odzież], czapki jako nakrycia głowy, 28 pokrycie ślizgów nart,
skóra focza [pokrycia na narty], torby na narty i deski surfingowe, wiązania do nart, kijki narciarskie, krawędzie nart, narty, narty skiboardowe.
504574
(220) 2019 09 18
Munkyeong Omija Valley Co. Ltd, Mun-gyeong-si,
Republika Korei
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OMI

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje bezalkoholowe zawierające Schisandrę (Cytryniec chiński), napoje na bazie owoców,
bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, koktajle bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami
i solami mineralnymi, napoje bezalkoholowe zawierające
soki owocowe, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, napoje z soku jabłkowego, napoje owocowe, napoje
aromatyzowane owocami, napoje na bazie owoców, napoje
na bazie warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty
mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, aromatyzowane napoje gazowane, skoncentrowane soki owocowe, soki owocowe, mieszane soki owocowe, gazowane
soki owocowe, wody, wody z witaminami, smakowa woda
mineralna, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, bazy do koktajli bez alkoholu, esencje
do produkcji napojów (nie w postaci olejków), koncentraty
i syropy do sporządzania napojów owocowych, koncentraty soków owocowych, syropy do produkcji napojów aromatyzowanych owocami, syropy do wytwarzania napojów
bezalkoholowych, syropy do napojów, 35 reklama, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, zarządzanie w działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności

504577
(220) 2019 09 18
PRZEDSIĘBIORSTWO DOŚWIADCZALNO
PRODUKCYJNE NAFTOCHEM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) EMULKOL
(510), (511) 1 chłodziwa.
504578
(220) 2019 09 18
MJST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THORN

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, odzież
kompresyjna, 18 torby gimnastyczne, plecaki, 25 odzież,
odzież gimnastyczna, czapki jako nakrycia głowy, 27 maty
gimnastyczne, 28 hantle, artykuły gimnastyczne, ekspandery [ćwiczenia], maszyny do ćwiczeń sprawnościowych,
ochraniacze [części strojów sportowych], pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], piłki do gier, piłki do gier
i zabaw, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, stacjonarne rowery treningowe, worki treningowe.
(210) 504579
(220) 2019 09 18
(731) SĘKOWSKA KATERYNA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) BRIDE IN WHITE
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, organizowanie balów, organizowanie rozrywki podczas uroczystości weselnych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizacja przyjęć,
organizowanie imprez w celach rozrywkowych, organizacja
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, planowanie przyjęć [rozrywka], planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], usługi planowania przyjęć, planowanie przebiegu
części rozrywkowej przyjęcia, udzielanie informacji na temat
rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci on-linei Internetu, 45 planowanie i organizowanie ceremonii
ślubnych.
504580
(220) 2019 09 18
KRAWIEC KAROL, KRAWIEC NADIA FUSE INWEST
SPÓŁKA CYWILNA, Lubin
(540) (znak słowny)
(540) ROYAL DREAMS
(510), (511) 24 bielizna pościelowa i stołowa.
(210)
(731)

504582
(220) 2019 09 18
Munkyeong Omija Valley Co. Ltd, Mun-gyeong-si,
Republika Korei
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) MK Valley

(531) 05.03.11, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje bezalkoholowe zawierające Schisandrę (Cytryniec chiński), napoje na bazie owoców
bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, koktajle bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami
i solami mineralnymi, napoje bezalkoholowe zawierające
soki owocowe, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, napoje z soku jabłkowego, napoje owocowe, napoje
aromatyzowane owocami, napoje na bazie owoców, napoje
na bazie warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty
mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, aromatyzowane napoje gazowane, skoncentrowane soki owocowe, soki owocowe, mieszane soki owocowe, gazowane
soki owocowe, wody, wody z witaminami, smakowa woda
mineralna, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, bazy do koktajli bez alkoholu, esencje
do produkcji napojów (nie w postaci olejków), koncentraty
i syropy do sporządzania napojów owocowych, koncentraty soków owocowych, syropy do produkcji napojów aromatyzowanych owocami, syropy do wytwarzania napojów
bezalkoholowych, syropy do napojów, 35 reklama, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, zarządzanie w działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, administrowanie działalności gospodarczej,
analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej napojów bezalkoholowych, soków i preparatów do produkcji soków i napojów
bezalkoholowych, prace biurowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

504583
(220) 2019 09 18
SGB-BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
SGB Banki Spółdzielcze Jesteśmy dla Ciebie

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(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, prowa-
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dzenia 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,
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.
504587
(220) 2019 09 18
EUROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PZL

(210)
(731)

(531) 18.05.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 7 mechanizmy napędowe, napędy do maszyn,
elektryczne napędy do maszyn, silniki statków powietrznych, silniki lotnicze, silniki do maszyn, silniki do pojazdów
innych niż lądowe, urządzenia wiertnicze do wydobywania ropy naftowej, maszyny wydobywcze, maszyny do robót ziemnych, maszyny i urządzenia dla przemysłu wydobywczego, 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane,
urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne,
urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne
i do namierzania celu, detektory, elektryczne aparaty nadzorujące, układy elektroniczne, czujniki pomiarowe, kamery,
urządzenia i przyrządy do nagrywania, przechowywania,
nadawania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazu,
moduły sterująco-kontrolne [elektryczne], elektroniczne celowniki dla artylerii i do broni, elektroniczne systemy, urządzenia i przyrządy nawigacyjne i radionawigacyjne, sprzęt
komputerowy i urządzenia do kompilacji i przetwarzania
danych pozycjonujących i lokalizacyjnych, system naprowadzania pocisków, urządzenia celownicze na podczerwień,
urządzenia GPS, urządzenia kartograficzne, automatyczne
systemy wykrywania dronów, elektroniczne układy pomiarowe, elektroniczne układy sterujące, elektroniczne systemy akwizycja danych, lotnicze urządzenia komunikacyjne,
12 pojazdy do poruszania się po lądzie, w wodzie i powietrzu, pojazdy lotnicze, pojazdy bezzałogowe, bezzałogowe
pojazdy powietrzne, bezzałogowe statki powietrzne, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, drony cywilne,
drony wojskowe, bezzałogowe platformy powietrzne, statki
powietrzne do celów militarnych, zdalnie sterowane obiekty latające, silniki do pojazdów lądowych, części zamienne
do wymienionych produktów.
504600
(220) 2019 09 18
PORUCZNIK ARTUR PRO JURIS KANCELARIA
ODSZKODOWAWCZA, Łódź
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) pro juris
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania, zarządzanie przedsiębiorstwem, administrowanie przedsiębiorstwem, dostarczanie informacji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym informacji dostarczanych
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, w systemie
on-line, za pomocą Internetu i multimedialnej ogólnoświatowej sieci komputerowej WWW, czynności biurowe, usługi
badania rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie rachunkowości, księgowości i audytu, usługi w zakresie prowadzenia spraw podatkowych i doradztwa w tej dziedzinie, usługi
przetwarzania danych w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania w dziedzinie ubezpieczeń i finansów, ryzyka związanego z prowadzeniem działalności
gospodarczej, usługi konsultacyjne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w dziedzinie
ubezpieczeń, usługi badania rynku, organizowania wystaw
i targów handlowych, pomoc w zarządzaniu w zakresie
działalności gospodarczej i handlowej przedsiębiorstw
przemysłowych i handlowych, reklama, 36 usługi pośrednictwa finansowego, polegające na ocenie roszczeń odszkodowawczych, obliczaniu ryzyka i poniesionych szkód,
ocenie ryzyka, prowadzeniu negocjacji z podmiotami
odpowiedzialnymi za powstanie szkody, likwidacji szkody
oraz dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych, pośrednictwo w uzyskiwaniu odszkodowań powypadkowych,
usługi pośrednictwa pomiędzy poszkodowanym a ubezpieczycielem, a w szczególności pośrednictwo w likwidacji szkód powypadkowych, wycena faktycznego rozmiaru
odszkodowania, kontrola prawidłowości i terminowości
ubezpieczyciela, usługi finansowe, doradztwo finansowe,
ubezpieczenia, wykonywanie umów ubezpieczeniowych,
usługi brokerskie w zakresie funduszy emerytalno-rentowych, usługi ubezpieczeniowe bezpośrednie i pośrednie reasekuracyjne, usługi ubezpieczeniowe jednorazowe, powtarzające się oraz kombinowane, usługi ubezpieczeniowe
w zakresie wypadków, chorób, casco pojazdów lądowych
i szynowych, przedmiotów w transporcie, szkód spowodowanych żywiołami, szkód rzeczowych, odpowiedzialności
cywilnej, kredytu oraz strat finansowych, ochrony prawnej,
pośrednictwo w sprzedaży ubezpieczeń, inwestowania
na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz
na rynku nieruchomości, usługi w dziedzinie zawierania
umów w zakresie ubezpieczeń i asekuracji oraz funduszy
emerytalno-rentowych, usługi w zakresie rozpatrywania
skarg i zaspakajania roszczeń wynikających z usług ubezpieczeniowych i finansowych, usługi powiernicze, usługi
maklerskie i zarządzania funduszami, usługi związane z zarządzaniem holdingami, inwestowanie kapitałowe w nowe
spółki, przygotowywanie raportów finansowych i ubezpieczeniowych, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz obrotu nieruchomościami, w tym zakup, sprzedaż
i pośrednictwo oraz doradztwo w zakresie zakupu, sprzedaży, pośrednictwa i wycen majątkowych nieruchomości, ściąganie należności, 41 organizowanie i prowadzenie
pozaszkolnych form kształcenia, usługi organizowania
szkoleń, seminariów, sympozjów, warsztatów, nauczanie,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie seminariów, publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe.
504622
(220) 2019 09 19
British American Tobacco (Brands) Limited,
Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) Embassy

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, surowy lub przetworzony,
tytoń do samodzielnego skręcania, tytoń do fajek, wyroby
tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych),
cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły dla palaczy,
bibuła papierosowa, gilzy papierosowe, filtry papierosowe,
kieszonkowe urządzenia do skręcania papierosów, ręczne
urządzenia do umieszczania tytoniu w papierowych gilzach,
papierosy elektroniczne, ciekłe roztwory do użytku w papierosach elektronicznych, produkty tytoniowe do podgrzewania.
(210)
(731)
(540)
(540)

504623
(220) 2019 09 19
GLOBAL COSMED GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Jawor
(znak słowno-graficzny)
BIOPHEN

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty toaletowe, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, kosmetyki do makijażu, mydła i żele, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do włosów,
chusteczki dla niemowląt nasączone preparatami do czyszczenia, chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami
oczyszczającymi do twarzy, chusteczki nasączone olejkami
eterycznymi, do użytku kosmetycznego, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki
oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, kosmetyki
do pielęgnacji urody, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], kosmetyki w postaci kremów, kremy BB, kremy do mycia, kremy do twarzy
i ciała [kosmetyki], kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kojące do użytku kosmetycznego, mleczko kosmetyczne, nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku
osobistego], nawilżane chusteczki kosmetyczne, nielecznicze
preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, olejki do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze],
olejki do ciała i twarzy, olejki do twarzy, pianka pod prysznic
i do kąpieli, pianki do oczyszczania ciała, preparaty do higieny
intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe],
preparaty do kąpieli i pod prysznic, preparaty do pielęgnacji
skóry, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, płynne kremy [kosmetyki], płyny
do włosów i ciała, płyny pielęgnacyjne, preparaty pod prysznic, produkty do mycia rąk, środki do czyszczenia rąk, żel pod
prysznic i do kąpieli, żele do ciała, żele do rąk, żele do twarzy
i ciała [kosmetyki], dezodoranty do ciała [wyroby perfume-
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ryjne], perfumeryjne (produkty -), esencjonalne (olejki -), perfumowane wody toaletowe, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, perfumy w postaci stałej, perfumy w płynie,
preparaty zapachowe, produkty perfumeryjne, zapachowe
płyny i kremy do pielęgnacji ciała, kolorowe kosmetyki dla
dzieci, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do użytku
osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki
naturalne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki nielecznicze
i preparaty toaletowe, kremy do masażu, nie do celów leczniczych, maści do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty toaletowe, olejki i płyny do masażu, perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe],
preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty zmiękczające [kosmetyki], płatki
oczyszczające nasączone kosmetykami, płatki oczyszczające
nasączone preparatami toaletowymi, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, pasta do zębów, płyny do płukania jamy ustnej, płyny
do czyszczenia zębów, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do czyszczenia zębów, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, preparaty odświeżające oddech
do higieny osobistej, środki do czyszczenia zębów i płyny
do płukania jamy ustnej, środki do czyszczenia zębów, kremy perfumowane, kremy do aromaterapii, mydła do użytku
domowego, balsamy do brody, balsamy do włosów, balsam
odżywczy, farby do włosów, farby do brody, kosmetyczne
preparaty fryzjerskie, kosmetyczne płyny do włosów, kosmetyki do włosów, kremy do pielęgnacji włosów, kremy do włosów, odżywki do włosów, odżywki do włosów dla niemowląt,
olejki do brody, olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, pianka do włosów, płukanki do włosów [szampon z odżywką],
płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], pomady
do celów kosmetycznych, płukanki do włosów [do użytku
kosmetycznego], pomady do celów kosmetycznych, preparaty do barwienia włosów, preparaty do falowania i kręcenia
włosów, preparaty do pielęgnacji brody, preparaty do układania włosów, preparaty nabłyszczające do włosów, preparaty
kosmetyczne do włosów i skóry głowy, płyny do włosów,
szampony, szampony dla niemowląt, szampony do włosów
dla ludzi, środki do nawilżania włosów, środki zmiękczające
do włosów, szampony przeciwłupieżowe, szampony nielecznicze, szampony z odżywką do włosów, żele do włosów,
balsamy do ciała, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy
dla niemowląt, balsamy do rąk, balsamy, inne niż do celów
medycznych, emulsje do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyczne środki nawilżające, krem przeciwzmarszczkowy, kremy do ciała,
kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do rąk, kremy
do skóry, kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, kremy do twarzy i ciała, wszystkie wyżej wspomniane towary
nie do użytku w związku ze zwierzętami i bydłem.
(210)
(731)
(540)
(540)

504625
(220) 2019 09 19
KOŁODZIEJ IZABELA, Rybnik
(znak słowno-graficzny)
V
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(531) 27.05.08, 29.01.12, 26.11.03
(510), (511) 12 pojazdy elektryczne, 28 deskorolki.
504653
(220) 2019 09 20
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRODUKTY NA GRILLA GRILLAND
(210)
(731)

(531)

26.05.16, 26.05.18, 01.15.05, 13.03.07, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wyroby mięsne, kiełbasy, wędliny,
drób, wyroby z drobiu, dziczyzna, wyroby z dziczyzny, produkty sojowe, ryby, owoce morza i mięczaki, sery, tofu.
504654
(220) 2019 09 20
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czas na Jesień
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 16 papier i karton, fotografie, drukowane foldery informacyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, afisze, plakaty, biuletyny, bony towarowe, bony upominkowe,
bony wartościowe, broszury, czasopisma, druki, drukowane
materiały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe, materiały
drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe, publikacje promocyjne, reprezentacje
graficzne, skoroszyty, szyldy papierowe, tablice drukowane, torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania
i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, reklamy drukowane,
35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pośrednictwo handlowe, usługi organizowania gier i konkursów,
promocja sprzedaży, usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, dostarczanie informacji
konsumentom na temat towarów i usług, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
kampanie marketingowe, usługi handlu detalicznego i hurtowego napojów owocowych, wody, soków, aromatyzowanych napojów gazowanych, napojów bezalkoholowych,
preparatów do produkcji napojów, syropów do napojów,
piwa i produktów piwowarskich, napojów na bazie orzechów i soi, alkoholi wysokoprocentowych, cydru, napojów
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alkoholowych (z wyjątkiem piwa), preparatów do produkcji
napojów alkoholowych, wina, win musujących, wina alkoholizowanego, wymieszanych napojów alkoholowych.
504656
(220) 2019 09 20
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inspired by Nature

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.17,
02.09.01, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 3 preparaty do prania, płyny i proszki do prania,
wybielacze stosowane w pralnictwie, środki do płukania
do prania, dodatki do prania, płyny do czyszczenia, środki do czyszczenia toalet, tabletki do zmywarek, detergenty
do zmywania naczyń.
504659
(220) 2019 09 20
TAKE HIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TH Take Hit

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.05, 27.05.17, 26.01.03, 26.01.06, 26.01.09,
26.01.12, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.07, 26.11.08
(510), (511) 9 oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie wspomagające, oprogramowanie medialne, oprogramowanie interaktywne, oprogramowanie gier, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komunikacyjne,
oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie do tabletów,
oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie do publikowania, oprogramowanie do raportowania, oprogramowanie do prezentacji, oprogramowanie
do smartfonów, oprogramowanie do telefonów komórkowych, oprogramowanie do zunifikowanej komunikacji, oprogramowanie komputerowe do reklamy, oprogramowanie
komunikacyjne i sieciowe, oprogramowanie marketingowe
do wyszukiwania, oprogramowanie do zarządzania treścią,
oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych,
oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego,
oprogramowanie komputerowe do e-handlu, oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie do analizy danych biznesowych, oprogramowanie
do mediów i publikowania, oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line, oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych, 35 organizowanie aukcji
internetowych, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet,
usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu,
dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem
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stron internetowych, dostarczanie informacji dotyczących
produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania
w formie stron internetowych, dostarczanie biznesowych
i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem
Internetu, udostępnianie miejsca na stronach internetowych
na reklamę towarów i usług, udostępnianie katalogów witryn
internetowych osób trzecich w celu upraszczania transakcji
biznesowych, reklama i marketing, 38 usługi komunikacji
internetowej, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług on-linei Internetu, przekazywanie informacji
i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, 42 projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie stron internetowych, tworzenie witryn internetowych, programowanie stron internetowych, aktualizowanie stron internetowych, tworzenie stron internetowych,
programowanie spersonalizowanych stron internetowych,
usługi utrzymywania stron internetowych, tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług on-linei
Internetu, programowanie oprogramowania do platform
internetowych, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron
internetowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

504662
(220) 2019 09 20
Pizza Hut International, LLC, Plano, US
(znak słowno-graficzny)
SAN FRANCISCO STYLE PIZZA

(531) 29.01.12, 07.11.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 30 pizza.
504663
(220) 2019 09 20
PREMIER MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EUROPAPROPERTY.COM
(510), (511) 16 publikacje drukowane, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, roczniki (publikacje drukowane),
publikacje periodyczne, 35 rozpowszechnianie reklam, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama,
reklama korespondencyjna, publikowanie tekstów reklamowych, reklama zewnętrzna, telemarketing, usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem
przestrzeni reklamowej, usługi marketingowe, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie konkursów, publikowanie on-line.
(210)
(731)

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

504665
(220) 2019 09 20
JASIÓK ALICJA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
Emmanuelle Audre
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(531) 27.05.05, 27.05.13
(510), (511) 9 książki elektroniczne do pobrania, fotografie cyfrowe do pobrania, nagrane filmy, filmy wideo, filmy
rysunkowe animowane, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone
na nośnikach, 16 książki, fotografie, fotografie [wydrukowane], obrazy, obrazy artystyczne, obrazy i zdjęcia, obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, rysunki, reprezentacje graficzne
[rysunki, obrazy].
504699
(220) 2019 09 20
PLATINUM SPÓŁKA JAWNA P. BERNATEK,
A. WARCHLEWSKI, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) PLATINUM
(510), (511) 44 stomatologia, usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne, stomatologia z sedacją, stomatologia
w znieczuleniu ogólnym, stomatologia kosmetyczna i estetyczna, doradztwo związane ze stomatologią, usługi ortodontyczne, periodontologia i profilaktyka stomatologiczna,
stomatologia dziecięca, stomatologia zachowawcza z endodoncją, protetyka stomatologiczna, usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, usługi w zakresie wybielania zębów, chirurgia stomatologiczna i implantologia stomatologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, usługi w zakresie
radiologii i radiowizjografii stomatologicznej, tomografia
komputerowa, zdjęcie pantomograficzne, usługi medyczne,
usługi doradcze w zakresie zdrowia, medycyna estetyczna,
implantologia, stomatologia estetyczna, usługi skanowania
wewnątrzustnego.
(210)
(731)

504722
(220) 2019 09 23
SEMCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) semcore

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 porady w zakresie marketingu, doradztwo
w zakresie marketingu, usługi reklamowe i marketingowe,
informacja marketingowa, kampanie marketingowe, usługi
marketingowe, reklama i marketing, usługi marketingu bezpośredniego, dostarczanie informacji marketingowej, udostępnianie raportów marketingowych, prowadzenie badań
marketingowych, przygotowywanie planów marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, usługi agencji marketingowych, planowanie strategii marketingowych,
analiza trendów marketingowych, projektowanie badań
marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych,
marketing imprez i wydarzeń, udzielanie informacji dotyczących marketingu, analiza w zakresie marketingu, analizy
w zakresie marketingu, pomoc w zakresie marketingu, doradztwo reklamowe i marketingowe, obsługa marketingowa
obrotu nieruchomościami, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, ocena statystyczna danych marketingowych, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi
doradztwa w zakresie marketingu, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, reklama za pomocą marketingu
bezpośredniego, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, badania rynku i badania marketingowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, zarządzanie personelem zajmującym się marketingiem, usługi reklamowe i mar-
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ketingowe on-line, usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii, usługi marketingowe w dziedzinie podróży, usługi
marketingowe w dziedzinie restauracji, opracowywanie
strategii i pomysłów marketingowych, sporządzanie raportów do celów marketingowych, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, oceny szacunkowe do celów marketingowych, badania w dziedzinie strategii marketingowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem
sprzedaży], doradztwo w zakresie marketingu produktów
chemicznych, usługi konsultingowe w zakresie marketingu
internetowego, usługi doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego, usługi w zakresie marketingu baz danych, usługi
marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi planowania w celu badań marketingowych, świadczenie doradczych usług marketingowych
dla producentów, produkcja nagrań dźwiękowych do celów
marketingowych, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, marketing towarów
i usług na rzecz innych, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące marketingu, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu, usługi doradcze dotyczące
reklamy, promocji i marketingu, usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, dostarczanie informacji
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,
doradztwo w zakresie demografii do celów marketingowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych
on-line, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością
gospodarczą i marketingu, rozpowszechnianie materiałów
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej,
opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych
na rzecz innych, marketing towarów i usług osób trzecich
poprzez dystrybucję kuponów, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, reklama typu
„płać za kliknięcie”, reklama poprzez wszystkie publiczne
środki komunikacji, reklama za pośrednictwem sieci telefonii
komórkowej, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania firmą, usługi reklamy zewnętrznej,
przygotowywanie reklam, publikacja reklam, reklama zewnętrzna, reklama banerowa, reklamy online, reklama i usługi reklamowe, publikowanie materiałów reklamowych, publikacja treści reklamowych, przygotowywanie materiałów
reklamowych, przygotowywanie dokumentów reklamowych, przygotowywanie ulotek reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie broszur reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie
i rozmieszczanie reklam, usługi promocyjne i reklamowe,
gromadzenie informacji związanych z reklamą, usługi planowania w zakresie reklamy, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie publikowania tekstów
reklamowych, reklama on-lineza pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, publikowanie tekstów sponsorowanych, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych,
usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi w zakresie
reklamy i promocji sprzedaży, 42 administracja serwerów, ad-
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ministrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, analizy komputerowe, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo komputerowe,
doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów, dostarczanie raportów z zakresu informatyki, dostarczanie specjalistycznych raportów w zakresie informatyki, kompilacja informacji związanych z systemami informacyjnymi, konsultacje
w dziedzinie technologii informacyjnej, poradnictwo informatyczne, pomoc w zakresie technologii informacyjnej, profesjonalne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, udzielanie informacji w zakresie technologii informacyjnej, usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych, usługi doradcze i informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, usługi doradcze i informacyjne związane z integracją systemów komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie projektowania systemów informacyjnych,
usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych stosujących różne
środowiska oprogramowania, usługi doradztwa technicznego dotyczące przetwarzania danych, usługi doradztwa technicznego w zakresie technologii informacyjnej, usługi w zakresie doradztwa komputerowego, usługi konsultacyjne
w zakresie informatyki, usługi konsultacyjne w dziedzinie
technologii informacyjnej, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, monitoring systemów sieciowych, usługi monitorowania systemów komputerowych, usługi uwierzytelniania w zakresie
bezpieczeństwa komputerowego, analiza systemów komputerowych, przemysłowe analizy i usługi badawcze, usługi
w zakresie analizy przemysłowej, odtwarzanie baz danych,
opracowywanie baz danych, hosting komputerowych baz
danych, projektowanie komputerowych baz danych, projektowanie i opracowywanie baz danych, usługi w zakresie aktualizacji baz danych oprogramowań, tworzenie stron internetowych, tworzenie programów komputerowych, tworzenie witryn internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych, tworzenie programów do przetwarzania danych, tworzenie stron internetowych dla innych, tworzenie
i utrzymywanie witryn internetowych, usługi w zakresie tworzenia witryn internetowych, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, tworzenie, projektowanie
i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie, utrzymywanie i adaptacja oprogramowania komputerowego, tworzenie, uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych,
projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom
trzecim, tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie i tworzenie stron głównych i stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób
trzecich, usługi tworzenia kopii zapasowych w zakresie danych z komputerowych dysków twardych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych
do handlu elektronicznego, pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, tworzenie programów kontrolnych
do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania
i związanej z nimi wizualizacji, zdalne administrowanie serwerem, usługi projektowania w zakresie systemów wyświetlania w celach prezentacyjnych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, usługi informacyjne w zakresie komputerów, usługi w zakresie technologii informacyjnych, udzielanie informacji z zakresu programów komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie analizy
systemów informacyjnych, zarządzanie usługami w zakresie
technologii informacyjnych [ITSM], programowanie opro-

43

gramowania do platform informacyjnych w Internecie, szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
wypożyczania oprogramowania komputerowego, usługi
konsultacyjne ekspertów w związku ze sprzętem informatycznym, udzielanie informacji na temat usług analiz i badań
przemysłowych, dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, udzielanie informacji
on-linena temat usług analiz i badań przemysłowych, świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych
w zakresie oprogramowania komputerowego, dostarczanie
informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem
sprzętu i oprogramowania komputerowego, dostarczanie
informacji i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej on-linez możliwością wyszukiwania, utrzymywanie
baz danych, projektowanie baz danych, instalacja oprogramowania do baz danych, opracowywanie oprogramowania
komputerowych baz danych, usługi związane z opracowywaniem baz danych, programowanie oprogramowania
do zarządzania bazami danych, wypożyczanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, doradztwo w zakresie
komputerowych programów baz danych, projektowanie
i opracowywanie programów komputerowych baz danych,
instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania
bazy danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, opracowywanie
i konserwacja oprogramowania komputerowego do baz danych, projektowanie elektronicznych formatów płyt CD
do komputerowych baz danych, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz danych, udostępnianie informacji on-linew zakresie badań technologicznych z komputerowej bazy danych
lub Internetu, monitorowanie procesu w celu zapewnienia
jakości, testowanie, analizowanie i monitorowanie sygnałów
telekomunikacyjnych, monitorowanie systemów komputerowych do celów bezpieczeństwa, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego online, nie do pobrania, do użytku
w aplikacjach do monitorowania nadawania.
504727
(220) 2019 09 23
SEMCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) semcore
(510), (511) 35 porady w zakresie marketingu, doradztwo
w zakresie marketingu, usługi reklamowe i marketingowe,
informacja marketingowa, kampanie marketingowe, usługi
marketingowe, reklama i marketing, usługi marketingu bezpośredniego, dostarczanie informacji marketingowej, udostępnianie raportów marketingowych, prowadzenie badań
marketingowych, przygotowywanie planów marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, usługi
agencji marketingowych, planowanie strategii marketingowych, analiza trendów marketingowych, projektowanie badań marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych, marketing imprez i wydarzeń, udzielanie informacji
dotyczących marketingu, analiza w zakresie marketingu,
analizy w zakresie marketingu, pomoc w zakresie marketingu, doradztwo reklamowe i marketingowe, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, doradztwo dotyczące
zarządzania marketingowego, ocena statystyczna danych
(210)
(731)
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marketingowych, dostarczanie biznesowych informacji
marketingowych, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi doradztwa w zakresie marketingu, doradztwo
specjalistyczne w zakresie marketingu, reklama za pomocą
marketingu bezpośredniego, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, badania rynku i badania marketingowe,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, zarządzanie
personelem zajmującym się marketingiem, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii, usługi marketingowe w dziedzinie podróży, usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, sporządzanie
raportów do celów marketingowych, doradztwo w zakresie
zarządzania marketingowego, oceny szacunkowe do celów
marketingowych, badania w dziedzinie strategii marketingowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu
strategicznego, usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], doradztwo w zakresie marketingu produktów chemicznych, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego, usługi w zakresie marketingu baz danych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, doradztwo marketingowe w zakresie
mediów społecznościowych, usługi planowania w celu badań marketingowych, świadczenie doradczych usług marketingowych dla producentów, produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, marketing
towarów i usług na rzecz innych, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu,
usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu, usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, doradztwo w zakresie demografii do celów
marketingowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, doradztwo w dziedzinie zarządzania
działalnością gospodarczą i marketingu, rozpowszechnianie
materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności
marketingowej, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, marketing towarów i usług
osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama poprzez
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla
osób trzecich, reklama, doradztwo w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania firmą,
usługi reklamy zewnętrznej, przygotowywanie reklam, publikacja reklam, reklama zewnętrzna, reklama banerowa, reklamy online, reklama i usługi reklamowe, publikowanie materiałów reklamowych, publikacja treści reklamowych, przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie
dokumentów reklamowych, przygotowywanie ulotek reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie broszur reklamowych, projektowanie
ulotek reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, usługi
promocyjne i reklamowe, gromadzenie informacji związanych z reklamą, usługi planowania w zakresie reklamy, usługi
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reklamowe za pośrednictwem Internetu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, kompilacja, produkcja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, reklama on-line
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, publikowanie tekstów sponsorowanych, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży,
42 administracja serwerów, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, analizy komputerowe, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo komputerowe, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów, dostarczanie raportów z zakresu
informatyki, dostarczanie specjalistycznych raportów w zakresie informatyki, kompilacja informacji związanych z systemami informacyjnymi, konsultacje w dziedzinie technologii
informacyjnej, poradnictwo informatyczne, pomoc w zakresie technologii informacyjnej, profesjonalne doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, udzielanie informacji w zakresie technologii informacyjnej, usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych, usługi doradcze i informacyjne w zakresie technologii informacyjnej,
usługi doradcze i informacyjne związane z integracją systemów komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie projektowania systemów informacyjnych, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych, usługi doradcze w zakresie
sieci komputerowych stosujących różne środowiska oprogramowania, usługi doradztwa technicznego dotyczące
przetwarzania danych, usługi doradztwa technicznego
w zakresie technologii informacyjnej, usługi w zakresie doradztwa komputerowego, usługi konsultacyjne w zakresie
informatyki, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii
informacyjnej, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa
komputerowego w celu ochrony danych, monitoring systemów sieciowych, usługi monitorowania systemów komputerowych, usługi uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, analiza systemów komputerowych,
przemysłowe analizy i usługi badawcze, usługi w zakresie
analizy przemysłowej, odtwarzanie baz danych, opracowywanie baz danych, hosting komputerowych baz danych,
projektowanie komputerowych baz danych, projektowanie
i opracowywanie baz danych, usługi w zakresie aktualizacji
baz danych oprogramowań, tworzenie stron internetowych, tworzenie programów komputerowych, tworzenie
witryn internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie programów do przetwarzania danych, tworzenie stron internetowych dla innych, tworzenie
i utrzymywanie witryn internetowych, usługi w zakresie
tworzenia witryn internetowych, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie,
utrzymywanie i adaptacja oprogramowania komputerowego, tworzenie, uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych, projektowanie, tworzenie i programowanie
stron internetowych, tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, tworzenie witryn internetowych
na rzecz osób trzecich, projektowanie i tworzenie stron
głównych i stron internetowych, doradztwo związane
z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, usługi tworzenia kopii zapasowych w zakresie danych z komputerowych dysków twardych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem
stron internetowych do handlu elektronicznego, pisanie
na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, tworzenie
programów kontrolnych do automatycznego pomiaru,
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montażu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, zdalne administrowanie serwerem, usługi projektowania w zakresie systemów wyświetlania w celach prezentacyjnych,
doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii
informacyjnych, usługi informacyjne w zakresie komputerów, usługi w zakresie technologii informacyjnych, udzielanie informacji z zakresu programów komputerowych, usługi
doradcze w dziedzinie analizy systemów informacyjnych,
zarządzanie usługami w zakresie technologii informacyjnych [ITSM], programowanie oprogramowania do platform
informacyjnych w Internecie, szyfrowanie, deszyfrowanie
i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, usługi
doradcze i informacyjne dotyczące wypożyczania oprogramowania komputerowego, usługi konsultacyjne ekspertów
w związku ze sprzętem informatycznym, udzielanie informacji na temat usług analiz i badań przemysłowych, dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów
informatycznych, udzielanie informacji on-linena temat
usług analiz i badań przemysłowych, świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie
oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji
związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu
i oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej
on-linez możliwością wyszukiwania, utrzymywanie baz danych, projektowanie baz danych, instalacja oprogramowania do baz danych, opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych, usługi związane z opracowywaniem baz danych, programowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, wypożyczanie oprogramowania
do zarządzania bazami danych, doradztwo w zakresie komputerowych programów baz danych, projektowanie i opracowywanie programów komputerowych baz danych, instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy
danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
do elektronicznych baz danych, opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego do baz danych,
projektowanie elektronicznych formatów płyt CD do komputerowych baz danych, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego
i baz danych, udostępnianie informacji on-linew zakresie
badań technologicznych z komputerowej bazy danych lub
Internetu, monitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości, testowanie, analizowanie i monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, monitorowanie systemów komputerowych do celów bezpieczeństwa, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego online, nie do pobrania, do użytku
w aplikacjach do monitorowania nadawania.
504728
(220) 2019 09 23
HAJZER DIANA BABEL LANGUAGE SCHOOL
& TRANSLATIONS, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BABEL Language school & translations
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(531)

26.04.06, 26.04.14, 26.04.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13,
26.13.25, 02.09.07, 02.09.08
(510), (511) 41 świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, tłumaczenia językowe ustne, usługi tłumaczenia, tłumaczenie
ustne [język], usługi tłumaczeń ustnych, usługi w zakresie
tłumaczeń ustnych i pisemnych, usługi w zakresie tłumaczeń
ustnych, nauczanie języków, edukacja językowa, kursy językowe, nauczanie języków obcych, organizacja kursów językowych, zapewnianie kursów językowych, usługi nauczania
języka angielskiego, usługi nauki języka obcego, organizowanie indywidualnej nauki języków, nauczanie wyrównawcze w zakresie języka, usługi edukacyjne w zakresie języków,
usługi w zakresie nauczania języków, usługi w zakresie nauczania języków obcych, wypożyczanie taśm dźwiękowych
do nauki języka obcego, usługi edukacyjne w zakresie nauki
drugiego języka, usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych, usługi szkół w zakresie nauczania języków obcych, wypożyczanie nagranych magnetycznych taśm wideo
do nauki języka, usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania języków, świadczenie usług w zakresie
szkół i kursów językowych, usługi edukacyjne świadczone
przez szkoły w zakresie nauczania języków obcych, nauczanie, edukacja jako nauczanie, nauczanie indywidualne, nauczanie wyrównawcze, nauczanie i szkolenia, usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi w zakresie oświaty jako
nauczanie, organizacja szkoleń, szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe, szkolenie zaawansowane, kursy szkoleniowe,
prowadzenie warsztatów jako szkolenia, szkolenie i instruktaż, podyplomowe kursy szkoleniowe, zapewnianie kursów
szkoleniowych, wypożyczanie materiałów szkoleniowych,
prowadzenie seminariów szkoleniowych, organizowanie
seminariów szkoleniowych, doradztwo w zakresie szkoleń,
szkolenia w dziedzinie biznesu, zapewnianie szkoleń online,
zapewnianie zajęć on-linedla niewielkiej grupy uczniów, tłumaczenia językowe, tłumaczenia, zajęcia zorganizowane, dla
dzieci jako rozrywka lub edukacja.
(210) 504731
(220) 2019 09 23
(731) WYSZKOWSKI BARTŁOMIEJ JAWA, Nowa Iwiczna
(540) (znak słowny)
(540) Emotki
(510), (511) 28 układanki, gry planszowe, zabawki.
504732
(220) 2019 09 23
APZ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APZ Nieruchomości

(210)
(731)

(210)
(731)

(531)

24.15.01, 26.05.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13, 26.04.01,
26.04.05, 26.04.16
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami wykonywane
na zlecenie.
504733
(220) 2019 09 23
MPTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) MP Tech

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 smartfony, pokrowce na smartfony, etui
na smartfony, etui typu flip cover do smartfonów, futerały
dopasowane do telefonów komórkowych, nośniki dostosowane do telefonów komórkowych, oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, futerały
do telefonów komórkowych z materiału lub z materiałów
tekstylnych, futerały do telefonów komórkowych ze skóry
lub z imitacji skóry, programy i oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów wykorzystywane w telefonach komórkowych, 35 usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, 38 komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, telekomunikacja, telekomunikacja
za pomocą terminali komputerowych, systemów telematycznych, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, komunikacja telefoniczna, komunikacja przez telefony komórkowe,
42 projektowanie telefonów komórkowych.
504735
(220) 2019 09 23
IZEN LABS SOSNOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zielona
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OR GA NIS

(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 26.01.01, 26.01.04,
26.01.12, 26.01.13, 26.01.18, 26.01.22, 01.13.15, 26.05.04,
26.13.01
(510), (511) 35 sprzedaż przez Internet: suplementów diety,
naturalnych suplementów diety, produktów ziołowych, ziół,
żywności, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, zdrowych przekąsek, w tym żywności liofilizowanej, ceramiki użytkowej i akcesoriów ceramicznych, herbat i herbat
ziołowych, kosmetyków, w tym kosmetyków ziołowych i naturalnych, świec ziołowych, w tym świec ziołowych Indian
Hopi, świec ozdobnych, olejów, syropów, w tym syropów
z owoców i kwiatów.
(210) 504736
(220) 2019 09 23
(731) KAMSOFT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) KS-NAVICON
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, komputerowe bazy danych, programy komputerowe [oprogramowanie do zarządzmiia danymi], 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie
oprogramowania komputerowego.
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504749
(220) 2019 09 23
ZAJAS TOMASZ ZAKŁAD ELEKTRONIKI CYFROWEJ
LABTRONIK, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) LABTRONIK
(510), (511) 7 narzędzia elektryczne, przenośne narzędzia
elektryczne, maszyny do zgrzewania i części do nich, maszyny do łączenia, zgrzewarki punktowe, maszyny do obróbki
tworzyw sztucznych, zgrzewarki do rur, zgrzewarki elektrooporowe, części do zgrzewarek elektrooporowych, urządzenia elektryczne do zgrzewania rur.
(210)
(731)

504753
(220) 2019 09 23
ZAJAS TOMASZ ZAKŁAD ELEKTRONIKI CYFROWEJ
LABTRONIK, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LABTRONIK

(210)
(731)

(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 7 narzędzia elektryczne, przenośne narzędzia
elektryczne, maszyny do zgrzewania i części do nich, maszyny do łączenia, zgrzewarki punktowe, maszyny do obróbki
tworzyw sztucznych, zgrzewarki do rur, zgrzewarki elektrooporowe, części do zgrzewarek elektrooporowych, urządzenia elektryczne do zgrzewania rur.
(210) 504756
(220) 2019 09 23
(731) WILK KAROL CAPITAL, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Wilk Store
(510), (511) 35 organizowanie aukcji internetowych, usługi
aukcyjne online, zawieranie transakcji handlowych na rzecz
innych, przez sklepy online, zarządzanie sprzedażą i bazą
klientów, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, pozyskiwanie kontraktów na kupno
i sprzedaż towarów, usługi sprzedaży detalicznej związane
z telefonami komórkowymi, pośredniczenie w umowach
dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów
i usług, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży
na rzecz osób trzecich, usługi komputerowego gromadzenia
danych z punktów sprzedaży świadczone na rzecz sprzedawców detalicznych, usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu.
(210)
(731)
(540)
(540)

504758
(220) 2019 09 23
WILK KAROL CAPITAL, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
Wilk Store

Nr ZT44/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

47

(531) 27.05.01, 03.01.08
(510), (511) 35 organizowanie aukcji internetowych, usługi
aukcyjne online, zawieranie transakcji handlowych na rzecz
innych, przez sklepy online, zarządzanie sprzedażą i bazą
klientów, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, pozyskiwanie kontraktów na kupno
i sprzedaż towarów, usługi sprzedaży detalicznej związane
z telefonami komórkowymi, pośredniczenie w umowach
dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów
i usług, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży
na rzecz osób trzecich, usługi komputerowego gromadzenia
danych z punktów sprzedaży świadczone na rzecz sprzedawców detalicznych, usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu.

w zarządzaniu nieruchomościami, usługi wynajmowania
powierzchni na salony samochodowe, 37 usługi budowlane,
usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych,
usługi remontowe budynków, naprawy obiektów mieszkalnych, usługi restauracji budynków, usługi konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi budowania lokali
mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą,
usługi informacji budowlanej.

504759
(220) 2019 09 23
WIEPOFAMA DEVELOPMENT
SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F FAMA JEŻYCE

(531) 26.05.19, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 aparatura i przyrządy dla chemii, chromatografy do celów laboratoryjnych, chronografy [aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], 37 instalacja, konserwacja
i naprawa maszyn, 42 analizy chemiczne, badania chemiczne, usługi chemiczne.

(210)
(731)

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

504760
(220) 2019 09 23
MALCZEWSKI MARIUSZ ANCHEM PLUS, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ANCHEM plus

(210) 504761
(220) 2019 09 23
(731) NOWICKI PIOTR STANISŁAW AGRA NOWA, Nysa
(540) (znak słowny)
(540) agra nowa
(510), (511) 1 nawozy rolnicze, środki ochrony roślin.
504762
(220) 2019 09 23
AGRO INTRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Agro Intrade Polska Sp. z o.o. Best Solutions

(210)
(731)
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.01.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizacji i zarządzania
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub
przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania,
usługi marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, usługi organizowania targów, wystaw i promocji obrotu nieruchomościami,
usługi organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami,
nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami
mieszkalnymi, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie
ogłoszeń i reklam, usługi prowadzenia agencji importowo-eksportowych na rzecz osób trzecich, usługi pośrednictwa
eksportowo-importowego w obrocie produktami, artykułami i technologiami, 36 usługi w zakresie organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi pośrednictwa w sprawach kupna,
sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej,
usługi wyceny nieruchomości, usługi wynajmowania i/lub
dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni
użytkowej, usługi administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi doradztwa w zakresie
zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, usługi pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, usługi doradztwa

(531) 01.03.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 ekstrakty z drożdży do celów medycznych,
weterynaryjnych lub farmaceutycznych, białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla zwierząt, błonnik
pokarmowy, dietetyczna żywność do celów medycznych,
błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napary do celów
medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne słodziki
do użytku medycznego, dodatki dietetyczne do użytku
medycznego, dodatki dietetyczne w formie napojów,
dodatki odżywcze, dodatki odżywcze do żywności dla
zwierząt, do celów medycznych, dodatki witaminowe, herbata lecznicza, krople witaminowe, lecznicze suplementy
do pasz dla zwierząt, multiwitaminy, mieszane preparaty
witaminowe, napoje witaminizowane, preparaty multiwitaminowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, proszki jako zamienniki posiłków, suplementy odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, zdrowotne
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, zio-
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łowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 31 mieszanki
paszowe do stosowania w chowie i hodowli zwierząt, koncentraty i superkoncentraty paszowe do stosowania w chowie i hodowli zwierząt, surowce paszowe (komponenty
do pasz), dodatki do pasz nie do celów leczniczych, 35 usługi sprzedaży w sklepach, sklepach specjalistycznych, w hurtowniach oraz za pomocą Internetu i poczty wysyłkowej
w zakresie towarów takich jak: ekstrakty z drożdży do celów
medycznych, weterynaryjnych lub farmaceutycznych, białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla zwierząt,
błonnik pokarmowy, dietetyczna żywność do celów medycznych, błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napary
do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne słodziki do użytku medycznego, dodatki dietetyczne do użytku medycznego, dodatki dietetyczne w formie napojów,
dodatki odżywcze, dodatki odżywcze do żywności dla
zwierząt, do celów medycznych, dodatki witaminowe, herbata lecznicza, krople witaminowe, lecznicze suplementy
do pasz dla zwierząt, multiwitaminy, mieszane preparaty
witaminowe, napoje witaminizowane, preparaty multiwitaminowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, proszki jako zamienniki posiłków, suplementy odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, ziołowe
dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, mieszanki paszowe
do stosowania w chowie i hodowli zwierząt, koncentraty
i superkoncentraty paszowe do stosowania w chowie i hodowli zwierząt, surowce paszowe (komponenty do pasz),
dodatki do pasz nie do celów leczniczych reklama radiowa,
reklama prasowa, reklama telewizyjna, rozpowszechnianie
próbek, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych.
504767
(220) 2019 09 24
FUTURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) URUCHOM.COM

(210)
(731)

(531) 16.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne, akumulatory elektryczne do pojazdów, amperomierze, baterie (celki -), baterie anodowe, baterie do latarek kieszonkowych, baterie
do oświetlania, baterie elektryczne, baterie elektryczne
do pojazdów, baterie galwaniczne, baterie słoneczne, gęstościomierze, kable rozruchowe do silników, kwasomierze [areometry], kwasomierze do akumulatorów, prostowniki prądu,
urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia do ładowania baterii, woltomierze.
504776
(220) 2019 09 24
LAKMA STREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT44/2019

(540) dish spa

(531) 01.15.15, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 3 detergenty do zmywania naczyń, płyn do mycia naczyń, preparaty do zmywania naczyń, środki do zmywania naczyń, detergenty do zmywarek do naczyń, mydło w płynie do naczyń, detergenty do zmywania naczyń
w zmywarkach, środki do płukania do zmywarek do naczyń,
żel do mycia naczyń.
(210)
(731)
(540)
(540)

504781
(220) 2019 09 24
OLECHOWSKA MONIKA, Przecław
(znak słowno-graficzny)
Czary Kuchary MONIKA OLECHOWSKA

(531) 13.03.01, 27.05.01
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, restauracje oferujące dania na wynos, usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos.
(210)
(731)
(540)
(540)

504782
(220) 2019 09 24
STANISŁAWSKI ALBERT ALBERT, Stare Miasto
(znak słowno-graficzny)
ALL MEDICA INNOWACYJNE CENTRUM
REHABILITACJI

(531) 02.01.22, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 42 usługi naukowe, badania naukowe, medyczne badania naukowe, usługi naukowe i technologiczne, projektowanie techniczne, badania techniczne, 44 usługi medyczne.
504783
(220) 2019 09 24
WYKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(210)
(731)

Nr ZT44/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) Wykop
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, programy komputerowe do pobrania, oprogramowanie komputerowe do telefonów komórkowych i urządzeń przenośnych,
35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, tworzenie
tekstów reklamowych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 38 fora dla serwisów społecznościowych, udostępnianie forów internetowych on-line, udostępniania portalu do udostępniania filmów, zdjęć i komentarzy,
42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie portali internetowych, 45 usługi serwisów społecznościowych on-line.
504784
(220) 2019 09 24
LAKMA STREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dish spa
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(531) 27.05.01, 01.15.15
(510), (511) 3 detergenty do zmywania naczyń, płyn do mycia naczyń, preparaty do zmywania naczyń, środki do zmywania naczyń, detergenty do zmywarek do naczyń, mydło w płynie do naczyń, detergenty do zmywania naczyń
w zmywarkach, środki do płukania do zmywarek do naczyń,
żel do mycia naczyń.
(210)
(731)
(540)
(540)

504788
(220) 2019 09 24
NOWAK JAN AKADEMIA PIĘKNA, Katowice
(znak słowno-graficzny)
AKADEMIA PIĘKNA

(210)
(731)

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 3 detergenty do zmywania naczyń, płyn do mycia naczyń, preparaty do zmywania naczyń, środki do zmywania naczyń, detergenty do zmywarek do naczyń, mydło w płynie do naczyń, detergenty do zmywania naczyń
w zmywarkach, środki do płukania do zmywarek do naczyń,
żel do mycia naczyń.
504787
(220) 2019 09 24
LAKMA STREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dish spa

(531) 02.03.01, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne
na twarz, zabiegi kosmetyczne na ciało, mikrodermabrazja
diamentowa, pielęgnacja stóp i paznokci u stóp: pedicure
kosmetyczny i leczniczy, malowanie i zdobienie paznokci
metodą monofazy i hybrydy, masaże klasyczne: relaksacyjny i leczniczy, masaże bańką chińską, masaże ciepłą świecą,
kamieniami, olejami i czekoladą, przedłużanie i zagęszczanie
rzęs, depilacja ciała w tym depilacja woskiem, pastą cukrową, zabiegi usuwania owłosienia, fototerapia LED, doradztwo
kosmetyczne: w szczególności dobór kosmetyków, usługi
doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu,
usługi w zakresie makijażu w tym makijaż dzienny, wieczorowy i ślubny, usługi w zakresie makijażu także z dojazdem
do klienta, makijaż permanentny w tym: kreski górne i dolne
oka, konturowanie i wypełnianie ust kolorem, łuk brwiowy,
usługi sauny na podczerwień, usługi w zakresie kolczykowania ciała (piercing).
504790
(220) 2019 09 24
JANCEWICZ AGATA JANCEWICZ GRZEGORZ NONO
SPÓŁKA CYWILNA, Giedajty
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROLKI

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracji sprzedających sushi, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi
w zakresie prowadzenia: restauracji, kawiarni, barów, pensjonatów, kafeterii, stołówek, kempingów, usługi cateringowe
- przygotowywanie dań - żywność i napoje na zamówienie
oraz ich dostawa, obsługa przyjęć i imprez towarzyskich
w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
(210)
(731)

504791
(220) 2019 09 24
LAKMA STREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszowice
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dish spa

Nr ZT44/2019

(540) Pierwszy w Polsce PRZYSZPITALNY DOM NARODZIN

(531)

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 3 detergenty do zmywania naczyń, płyn do mycia naczyń, preparaty do zmywania naczyń, środki do zmywania naczyń, detergenty do zmywarek do naczyń, mydło w płynie do naczyń, detergenty do zmywania naczyń
w zmywarkach, środki do płukania do zmywarek do naczyń,
żel do mycia naczyń.
(210) 504793
(220) 2019 09 24
(731) HNAT ELŻBIETA JOLASH, Głogów
(540) (znak słowny)
(540) The Lashbook
(510), (511) 16 materiały drukowane, drukowane materiały
szkoleniowe, drukowane materiały edukacyjne, książki edukacyjne, książki informacyjne, poradniki [podręczniki], książki z grafiką, 41 publikowanie elektroniczne, publikowanie
tekstów edukacyjnych, publikowanie książek, publikowanie
czasopism internetowych, publikowanie książek, czasopism, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie książek i recenzji, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikowanie
druków w formie elektronicznej, publikowanie on-lineelektronicznych książek i czasopism, publikowanie czasopism
w postaci elektronicznej w internecie, szkolenie w zakresie
kosmetyki i urody, organizowanie konkursów za pośrednictwem internetu, udostępnianie publikacji elektronicznych
z globalnej sieci komputerowej lub internetu, nie do pobrania, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia
w zakresie pielęgnacji urody, 44 doradztwo dotyczące urody, doradztwo w zakresie urody, usługi doradcze dotyczące
pielęgnacji urody.
504801
(220) 2019 09 24
RADIMP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RADIMP
(510), (511) 11 akcesoria łazienkowe, armatury łazienkowe,
instalacje łazienkowe, instalacje sanitarne i łazienkowe
oraz armatura wodno-kanalizacyjna, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji,
umywalki łazienkowe, umywalki w formie misy, 20 meble
łazienkowe.
(210)
(731)

504803
(220) 2019 09 24
CENTRUM MEDYCZNE ŻELAZNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

02.03.28, 02.05.06, 02.07.09, 02.09.01, 07.01.08, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 41 organizacja szkoleń, szkolenia personelu,
szkolenia edukacyjne, szkolenie zaawansowane, kursy
szkoleniowe, wynajmowanie nagranych szkoleń, wyznaczanie standardów szkoleń, szkolenia dla dorosłych,
zapewnianie kursów szkoleniowych, organizowanie seminariów szkoleniowych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, szkolenia w dziedzinie medycyny, warsztaty
w celach szkoleniowych, usługi szkolenia pielęgniarek
i pielęgniarzy, kursy szkoleniowe związane z medycyną,
kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, szkolenie dla rodziców w zakresie umiejętności rodzicielskich, organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, szkolenia
w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, szkolenie personelu niemedycznego w zakresie opieki nad
dziećmi, usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się
do służby zdrowia, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia,
prowadzenie edukacyjnych programów wspierających
dla pacjentów, 44 kliniki medyczne, badania medyczne,
informacja medyczna, konsultacje medyczne, poradnictwo medyczne, pomoc medyczna, usługi opieki medycznej, medyczne badania osób, usługi pomocy medycznej,
świadczenie pomocy medycznej, usługi poradnictwa medycznego, organizowanie leczenia medycznego, świadczenie usług medycznych, wykonywanie badań medycznych, usługi obrazowania medycznego, doradztwo medyczne w zakresie ciąży, usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, usługi w zakresie analiz medycznych, usługi
doradcze dotyczące problemów medycznych, analiza
zachowania do celów medycznych, doradztwo w zakresie
pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, usługi klinik medycznych
i opieki zdrowotnej, usługi medyczne w zakresie oceny
stanu zdrowia, o usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, doradztwo w dziedzinie rodzenia, usługi położnicze.
504804
(220) 2019 09 24
METRUM CRYOFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Blizne Łaszczyńskiego k. W-wy
(540) (znak słowny)
(540) ATO-3
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu
i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii.
(210)
(731)

(210) 504806
(220) 2019 09 24
(731) EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT44/2019
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(540) BOCIAN OKAZJE

(531) 03.07.07, 03.07.24, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych, pośrednictwo w działalności handlowej
dla osób trzecich, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, pośrednictwo w kontraktach
na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo w nabywaniu
usług telematycznych, telefonicznych lub komputerowych
[Internet], pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy
i promocji sprzedaży, usługi merchandisingu.
(210)
(731)
(540)
(540)

504808
(220) 2019 09 24
EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
BOCIAN OKAZJE

(531) 03.07.07, 03.07.24, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych, pośrednictwo w działalności handlowej
dla osób trzecich, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, pośrednictwo w kontraktach
na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo w nabywaniu
usług telematycznych, telefonicznych lub komputerowych
[Internet], pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy
i promocji sprzedaży, usługi merchandisingu.
504809
(220) 2019 09 24
KOGEL MOGEL MSHG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) KOGEL MOGEL
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe,
etykiety, torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw sztucznych, druki do wypełniania, grafiki, ryciny, fotografie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 usługi w zakresie
reklamy, promocji, przekazywania informacji handlowej o restauracjach i barach, rozpowszechnianie materiałów reklamowych o restauracjach, organizowanie prezentacji, wystaw
handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie
o barach i restauracjach poprzez Internet, 38 przesyłanie
informacji głosowych, tekstowych, obrazowych i danych
poprzez sieci informatyczne i telekomunikacyjne, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, przydzielanie
dostępu do baz danych, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność poprzez sieć światłowodów, dostęp
do treści stron internetowych i portali, usługi poczty elek(210)
(731)
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tronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości
tekstowych, przekazywanie danych przy pomocy terminali
komputerowych, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów
komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu
aparatu przenośnego, 43 usługi gastronomiczne i hotelarskie świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie,
herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele
i motele, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, usługi cateringowe, wynajmowanie sal
na posiedzenia, mityngi, narady.
504823
(220) 2019 09 25
AGROCHEM PUŁAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Człuchów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DobroCalc

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy, nawozy dla rolnictwa, 35 publikowanie tekstów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych!,
handlowych, przygotowywanie reklam, w tym papierowych,
radiowych, telewizyjnych, prezentowanie produktów w mediach, za pośrednictwem sieci komputerowych, internetowych, on-line, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
promocyjnych, promocja sprzedaży nawozów, preparatów,
środków chemicznych i agrochemicznych dla osób trzecich,
organizacja wystaw, targów w celach handlowych lub reklamowych, komunikacja marketingowa z wykorzystaniem
mediów społecznościowych, 44 usługi doradcze z dziedziny
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(210)
(731)
(540)
(540)

504834
(220) 2019 09 25
BŁAZIAK MARIUSZ, Grodziec
(znak słowno-graficzny)
Sherwood

(531) 24.15.01, 24.15.08, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, stoły, 41 usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych, nagrywanie muzyki,
produkcja muzyczna, produkcja muzycznych filmów wideo,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

504858
(220) 2019 09 25
ZAJĄC MARCIN ADAM, Kamiennik
(znak słowno-graficzny)
SHINE PIĘKNO JEST W TOBIE
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(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 44 zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy,
manicure, manicure (usługi -), usługi manicure i pedicure,
usługi pedicure, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, usługi
w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, nakładanie produktów kosmetycznych
na ciało, usługi pielęgnacji paznokci, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji paznokci rąk, laserowe
usuwanie grzyba palców nóg, leczenie kosmetyczne grzyba
palców nóg, pielęgnacja stóp, usługi pielęgnacji stóp, usługi
masażu stóp, medyczna pielęgnacja stóp, masaż, masaże,
masaż sportowy, masaż tkanek głębokich, masaż gorącymi
kamieniami, informacje dotyczące masażu, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, usługi zabiegów
na cellulit, usuwanie cellulitu z ciała, usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi zabiegów na cellulitis, fizjoterapia, terapia zajęciowa i rehabilitacja, terapia ciepłem [medyczna], zabiegi depilacyjne, zabiegi kosmetyczne, zabiegi
pielęgnacji urody, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, zabiegi higieniczne
dla ludzi, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi terapeutyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla ciała, usługi w zakresie zabiegów upiększających, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, odbudowa włosów, ścinanie włosów,
uzupełnienie włosów, usługi farbowania włosów, kuracje
do włosów, usługi prostowania włosów, usługi kręcenia włosów, stylizacja, układanie włosów, usługi obcinania włosów,
mycie włosów szamponem, implantacja (wszczepianie) włosów, usługi rozjaśniania włosów, dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], usługi trwałej ondulacji włosów, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, usługi plecenia
włosów w warkocze, usługi w zakresie usuwania włosów,
usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, udzielanie informacji w dziedzinie
stylizacji włosów, usługi lecznicze związane z odrastaniem
włosów, usługi woskowania ciała w celu usuwania włosów
u ludzi, usługi terapeutyczne, usługi medyczne, usługi mikrodermabrazji, usługi fizjoterapii, usługi dietetyków, usługi stawiania baniek, usługi drenażu limfatycznego, usługi
opieki zdrowotnej, usługi elektroterapii dla fizjoterapii, usługi
w zakresie terapii zajęciowej, usługi w zakresie zarządzania
stresem, usługi w zakresie terapii za pomocą światła, usługi
terapii za pomocą komórek macierzystych, usługi podologa, usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu,
usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry,
usługi fryzjerskie, usługi w zakresie kolczykowania ciała (piercing), usługi kosmetyczne, usługi kształtowania brwi, usługi
nitkowania brwi, usługi farbowania brwi, usługi podkręcania rzęs, usługi tatuażu brwi, usługi koloryzacji brwi, usługi
koloryzacji rzęs, usługi farbowania rzęs, usługi przedłużania
rzęs, usługi salonów fryzjerskich, usługi salonów piękności,
usługi pielęgnacji urody, usługi terapii mikroigłowej, usługi
woskowania ciała ludzkiego, usługi w zakresie makijażu, usługi laserowego usuwania owłosienia, usługi męskich salonów
fryzjerskich, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi w zakresie kuracji
odchudzających, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi
konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi w zakresie
makijażu permanentnego, usługi w zakresie porad kosmetycznych, usługi w zakresie ozdabiania ciała, usługi doradcze
związane z pielęgnacją skóry, usługi kosmetyczne w zakresie
wykonywania makijażu, usługi w zakresie pielęgnacji skó-
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ry głowy, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry,
usługi lecznicze w zakresie polepszania krążenia, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, usługi pielęgnacji urody,
w szczególności w zakresie rzęs, usługi w zakresie trwałego
usuwania i redukcji owłosienia, usługi wizażystów.
(210) 504869
(220) 2019 09 25
(731) KOŁODZIEJCZYK MONIKA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Digital Masterclass
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia],
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizacja webinariów.
(210) 504870
(220) 2019 09 25
(731) KOŁODZIEJCZYK MONIKA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ThinkDigital
(510), (511) 35 marketing internetowy, kampanie marketingowe, reklama i marketing, usługi agencji marketingowych,
planowanie strategii marketingowych, prowadzenie badań
marketingowych, doradztwo związane z zarządzaniem, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
badanie rynku, pośrednictwo w zakresie reklamy, 41 usługi
edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie
seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie konferencji, organizacja webinariów, 42 projektowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, hosting stron internetowych, zarządzanie stronami internetowymi na rzecz
osób trzecich, projektowanie stron internetowych, aktualizowanie stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

504877
(220) 2019 09 26
ZŁOTKOWSKA MARTA MARIA, Śmigiel
(znak słowno-graficzny)
TMLagerTechnik www.lagertechnik.pl

(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.15.09, 27.05.01
(510), (511) 6 opakowania blaszane z białej blachy, baryłki
[beczki] metalowe, blacha [płyty, arkusze], wyroby artystyczne z brązu, drobne wyroby metalowe, etykiety metalowe,
folie metalowe do zawijania i pakowania, pojemniki [kasety,
paki] metalowe, pojemniki do pakowania metalowe, pojemniki [kasety, paki] metalowe, 39 magazynowanie, magazynowanie towarów, magazynowanie ładunków, magazynowanie i składowanie.
(210) 504897
(220) 2019 09 26
(731) LIBERSKI MACIEJ ML CONSULTING, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) UroCeum
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i preparaty weterynaryjne.
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504906
(220) 2019 09 26
MITOMO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tyśmienica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MITOMO M BEAUTIFUL FRIENDS MITOMO
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 kosmetyki.
504914
(220) 2019 09 27
ADATEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADATEX

(210)
(731)

(531) 14.07.07, 26.05.01, 26.05.16, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 36 administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, administrowanie inwestycjami,
agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu
nieruchomościami, agencje lub pośrednictwo w dzierżawie
lub wynajmie gruntu, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, biuro wynajmu mieszkań, dostarczanie informacji
dotyczących nieruchomości, dostarczanie nieruchomości
na rzecz osób trzecich, dzierżawa budynków, dzierżawa
domów, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych,
dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, dzierżawa pomieszczeń sklepowych, finansowanie inwestycji budowlanych, finansowanie nieruchomości, finansowanie projektów deweloperskich, inwestowanie kapitału w nieruchomości, nabywanie
nieruchomości [dla osób trzecich], organizowanie wynajmu
nieruchomości, obrót nieruchomościami, pobieranie czynszu, pomoc w zakupie nieruchomości, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych
w nieruchomościach, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące działalności finansowej, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem
Internetu, udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, usługi finansowe dotyczące nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi w zakresie wycen,
wycena i zarządzanie nieruchomościami, wynajem nieruchomości, wynajem pomieszczeń handlowych, zarządzanie
budynkami, zarządzanie domami, zarządzanie inwestycjami
w nieruchomości, 37 budowa biur, budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych,
budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, budowa części budynków, budowa domów, budowa dróg,
budowa infrastruktury, budowa instalacji wodociągowych,
budowa kompleksów biznesowych, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości komercyjnych,
budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa parkingów wielopoziomowych, budowa pomieszczeń, budowa prywatnych budynków mieszkalnych, budowa rurociągów, budowa ścian,
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budowa utwardzanych miejsc parkingowych, budowanie
domów, budowanie nieruchomości budownictwo mieszkaniowe, budownictwo, instalacja mebli, instalacja rurociągów, instalacja urządzeń do zaopatrzenia w wodę, instalacja urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu,
instalacja urządzeń oświetleniowych, instalacja urządzeń
sanitarnych, instalacja urządzeń wentylacyjnych, instalacja
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja urządzeń łazienkowych, instalowanie alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie okien, instalowanie mebli na wymiar,
instalowanie urządzeń sanitarnych, instalowanie wyposażenia budynków, instalacja urządzeń elektrycznych, izolacja
termiczna budynków, konserwacja i naprawa budynków,
konserwacja i naprawa wyposażenia budynków, konstrukcja i naprawa budynków, lakierowanie, malowanie, montaż
drzwi i okien, montaż instalacji przemysłowych, montaż
instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych,
montaż i naprawa instalacji grzewczych, nadzór budowlany, naprawa budynków, naprawa i konserwacja budynków
mieszkalnych, naprawa urządzeń elektrycznych, konserwacja nieruchomości, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, odnawianie budynków, prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, przygotowywanie terenu pod budowę, rozbiórka budynków, rozbiórka konstrukcji,
tynkowanie, udzielanie informacji budowlanych, układanie
kabli, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi brukarskie, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane
w zakresie budynków mieszkalnych, usługi w zakresie wypożyczania narzędzi, usługi w zakresie konstrukcji hydraulicznych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, uszczelnianie budynków, usługi wykonawców w zakresie instalacji
grzewczej, usługi zarządzania budową, wynajem narzędzi,
instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, wypożyczanie urządzeń stosowanych w budownictwie, wznoszenie budynków i innych
konstrukcji, wznoszenie obszarów mieszkalnych, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, zbrojenie
budynków, 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty],
dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, hotelowe usługi kateringowe, imprezy firmowe [zapewnianie
jedzenia i napojów], informacja hotelowa, informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie
[bufety], krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, organizacja przyjęć weselnych
[miejsca], organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje],
organizowanie posiłków w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty,
przygotowywanie posiłków i napojów, rezerwacja pokojów
hotelowych dla podróżnych, rezerwacja zakwaterowania
hotelowego, serwowanie jedzenia i napojów, tymczasowe zakwaterowanie, udostępnianie miejsc noclegowych
w hotelach, udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie pomieszczeń na spotkania, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur,
udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie
sal konferencyjnych, udzielanie informacji w zakresie hoteli,
usługi agencji wynajmu mieszkań [time share], usługi barów
i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi hotelowe, usługi kawiarni, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji
pokojów, usługi w zakresie kwater wczasowych, usługi
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w zakresie wynajmu pokojów, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie zapewniania obiektów
na uroczystości, wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie,
wynajem pomieszczeń na wystawy, wynajmowanie sal konferencyjnych.
504916
(220) 2019 09 27
UP BLUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bogucin
(540) (znak słowny)
(540) Up Blue
(510), (511) 35 badania rynkowe, badania biznesowe, badania konsumenckie, badania rynku i badania marketingowe, statystyczne badania rynkowe, statystyczne badania
biznesowe, skomputeryzowane badania rynkowe, badania
statystyczne przedsiębiorstw, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania i analizy rynkowe, badania w zakresie biznesu, badania w zakresie reklamy, raporty i badania
rynkowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
badania rynku do celów reklamowych, usługi w zakresie
badania rynku, badania rynku i analizy biznesowe, badania
w zakresie wydajności działalności gospodarczej, badania
dotyczące informacji na temat firm, badania w zakresie wyszukiwania informacji handlowych, badania rynkowe i analiza badań rynkowych, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, reklama, bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, optymalizacja stron internetowych, konsultacje
dotyczące optymalizacji wyszukiwarek, optymalizacja dla
wyszukiwarek internetowych, optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, reklama i usługi reklamowe, reklama typu „piać za kliknięcie”, udzielanie informacji
związanych z reklamą, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, usługi marketingowe, kampanie
marketingowe, informacja marketingowa, reklama i marketing, marketing internetowy, planowanie strategii marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowej, doradztwo w zakresie
marketingu, udzielanie informacji dotyczących marketingu,
doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, usługi doradztwa w zakresie
marketingu, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek
internetowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, sporządzanie indeksów informacji
do celów handlowych lub reklamowych, doradztwo biznesowe, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo
w zakresie zarządzania marketingowego, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, kompilacja
i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz
danych, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych
z działalnością gospodarczą, gromadzenie informacji dla
firm, gromadzenie informacji handlowych, gromadzenie
informacji dotyczących badań rynku, gromadzenie informacji związanych z reklamą, gromadzenie informacji na temat
analiz rynkowych, gromadzenie informacji w zakresie badań
rynkowych, 38 łączność poprzez terminale komputerowe,
(210)
(731)
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transmisja plików cyfrowych, transfer strumieniowy danych,
zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu
do baz danych online, zapewnianie dostępu do baz danych
w sieciach komputerowych, wspomagane komputerowo
przesyłanie wiadomości i obrazów, przesyłanie wiadomości,
elektroniczne przesyłanie wiadomości, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości, informacja o telekomunikacji, transmisja i dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej
lub Internetu, dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub
Internetu, elektroniczne przesyłanie danych, przekazywanie
informacji i danych za pośrednictwem usług on-linei Internetu, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem
sieci komputerowych oraz Internetu, doradztwo w dziedzinie telekomunikacji, 42 doradztwo komputerowe, doradztwo techniczne, projektowanie techniczne i doradztwo,
doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo w zakresie projektów technologicznych, doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo
w zakresie projektowania stron głównych i stron internetowych, dostarczanie informacji związanych z projektowaniem
i opracowywaniem oprogramowania komputerowego, hosting serwerów, hosting portali internetowych, hosting stron
internetowych, hosting platform w Internecie, hosting spersonalizowanych stron internetowych, hosting komputerowych baz danych, hosting stron internetowych w Internecie,
hosting treści cyfrowych w Internecie, hosting platform komunikacyjnych w Internecie, hosting treści multimedialnych
dla osób trzecich, usługi w zakresie hostingu stron internetowych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie, konserwacja i aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, pisanie i projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, projektowanie, opracowywanie
i wdrażanie oprogramowania, programowanie komputerów
i projektowanie oprogramowania, projektowanie oprogramowania komputerowych baz danych, projektowanie oprogramowania do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, projektowanie oprogramowania komputerowego
dla osób trzecich, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, tworzenie, utrzymywanie
i hosting stron internetowych dla osób trzecich, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w zakresie
oprogramowania, usługi doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze dotyczące programowania komputerów, usługi doradcze dotyczące użytkowania oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w zakresie sieci
komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, usługi informacyjne i doradcze dotyczące
oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w zakresie projektowania systemów komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi
projektowania wyszukiwarek internetowych, obsługiwanie
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wyszukiwarek, udostępnianie wyszukiwarek internetowych
z konkretnymi opcjami wyszukiwania, udostępnianie wyszukiwarek do uzyskiwania danych w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania
danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głównych, aktualizacja stron
głównych do sieci komputerowych, aktualizacja stron głównych dla osób trzecich, eksploracja danych, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów
i oprogramowania.
504917
(220) 2019 09 27
CPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C. point

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji
w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne
prognozy, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe zarządzanie
plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów
biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa
administracyjna firm na zlecenie, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji
dodatkowej, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów
związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń
sportowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama,
reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rozpowszechnianie reklam, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnia-
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nie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public
relations, usługi relacji z mediami, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania
cen, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi
w zakresie wywiadu rynkowego, wsparcie administracyjne
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny
handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych.
504918
(220) 2019 09 27
CPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C. point advisors
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji
w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej,
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia
reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe
zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing
w ramach wydawania oprogramowania, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów,
obsługa administracyjna firm na zlecenie, optymalizacja
stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów
promocji dodatkowej, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy
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towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja
programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania
wydany publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, telemarketing, tworzenie tekstów
reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem,
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public
relations, usługi relacji z mediami, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania
cen, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi
w zakresie wywiadu rynkowego, wsparcie administracyjne
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny
handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych,
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wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych.
504923
(220) 2019 09 27
N4U NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) N4U
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
(210)
(731)

(210) 504924
(220) 2019 09 27
(731) SPIECHOWICZ JOANNA KOMAX, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HARMONIA
(510), (511) 30 kawa, 40 palenie i przetwarzanie kawy, mielenie kawy.
504985
(220) 2019 09 30
VECTOR ZŁOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żyrardów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VECTORBIS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 15.01.17, 29.01.12
(510), (511) 39 transport i przechowywanie odpadów.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

501407, 502517, 504390, 504473, 504571, 504577, 504761, 504823

2

502517

3

465807, 496038, 498930, 500143, 500152, 502849, 503507, 503730, 503731, 504045, 504623, 504656, 504776,
504784, 504787, 504791, 504906

4

503730, 503731, 504383, 504384, 504385

5

465807, 494883, 495392, 496038, 496113, 496117, 496118, 496122, 496125, 496126, 496600, 498693, 498930,
500143, 500152, 500960, 501092, 502972, 502973, 503730, 503731, 504323, 504457, 504462, 504463, 504464,
504473, 504762, 504897

6

498206, 499464, 503007, 503112, 503891, 504877

7

496967, 504547, 504587, 504749, 504753

8

495133

9

498693, 499464, 501899, 501900, 501901, 501902, 501909, 502354, 502713, 502801, 503338, 503485, 503772,
504436, 504534, 504572, 504583, 504587, 504659, 504665, 504733, 504736, 504760, 504767, 504783

10

498693, 500143, 500152, 502849, 504578, 504804

11

498206, 504410, 504801

12

496967, 503605, 503732, 503865, 504587, 504625

14

503338, 503732, 503772, 503974, 504436

16

495059, 497305, 502713, 503338, 503772, 504436, 504583, 504654, 504663, 504665, 504793, 504809

17

502517

18

498930, 498961, 499472, 503338, 503730, 503731, 503732, 503772, 504578

19

499464, 502517, 503007, 503112, 503384, 503891, 504410, 504469

20

498930, 504801, 504834

21

498930, 503507

22

503007, 503891

24

503732, 504580

25

494883, 497305, 498961, 501899, 501900, 501901, 501902, 501909, 502713, 502849, 503338, 503398, 503732,
503772, 503845, 503864, 504327, 504329, 504436, 504572, 504578

26

498961

27

499155, 503384, 504578

28

495133, 498930, 502713, 503338, 503878, 504572, 504578, 504625, 504731

29

479876, 496600, 500143, 500152, 502621, 503730, 503731, 504123, 504540, 504653

30

479876, 497698, 500143, 500152, 501873, 501876, 501879, 501881, 501883, 501886, 502150, 503730, 503731,
503764, 503787, 503788, 504540, 504568, 504662, 504924

31

479876, 495392, 496038, 498930, 503730, 503731, 504762

32

479876, 503730, 503731, 504574, 504582

33

479876, 503730, 503731, 504401

34

494883, 495392, 496113, 496117, 496118, 496122, 496125, 496126, 496600, 497305, 504622
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2
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487494, 492911, 494883, 495059, 495133, 496600, 496967, 497305, 498693, 499461, 499463, 502107, 502376,
502713, 502836, 502849, 503112, 503258, 503338, 503398, 503485, 503732, 503772, 503787, 503788, 503864,
503878, 503974, 504045, 504085, 504327, 504329, 504348, 504358, 504383, 504384, 504385, 504387, 504402,
504462, 504463, 504464, 504534, 504540, 504574, 504582, 504583, 504600, 504654, 504659, 504663, 504722,
504727, 504733, 504735, 504756, 504758, 504759, 504762, 504783, 504806, 504808, 504809, 504823, 504870,
504916, 504917, 504918

36

503112, 503338, 503732, 504008, 504010, 504358, 504408, 504583, 504600, 504732, 504759, 504914, 504923

37

492911, 498206, 498693, 499461, 499463, 503112, 503338, 504008, 504010, 504408, 504410, 504759, 504760,
504914

38

502801, 503338, 504659, 504733, 504783, 504809, 504916

39

503384, 503730, 503731, 503772, 504327, 504329, 504383, 504384, 504385, 504429, 504877, 504985

40

498206, 503730, 503731, 504924

41

492911, 494883, 495059, 496113, 496118, 496122, 496125, 496126, 498693, 501092, 502376, 502713, 502801,
502803, 503258, 503338, 503730, 503731, 503772, 503787, 503788, 503820, 503861, 504085, 504436, 504504,
504579, 504583, 504600, 504663, 504728, 504793, 504803, 504834, 504869, 504870

42

500208, 503011, 503013, 503112, 503338, 503398, 503846, 504348, 504410, 504534, 504659, 504722, 504727,
504733, 504736, 504760, 504782, 504783, 504870, 504916

43

479876, 487494, 500932, 500933, 500938, 502107, 503406, 503764, 504156, 504402, 504781, 504790, 504809,
504914

44

492911, 496600, 500565, 503730, 503731, 503787, 503788, 503817, 504085, 504504, 504699, 504782, 504788,
504793, 504803, 504823, 504858

45

504358, 504387, 504579, 504783

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

ADATEX
agra nowa
Agro Intrade Polska Sp. z o.o. Best Solutions
AGROUNIA
AKADEMIA PIĘKNA
AKRYSiL
ALL MEDICA
INNOWACYJNE CENTRUM REHABILITACJI
AMBASSADOR
ANCHEM plus
APZ Nieruchomości
ATO-3
BABEL Language school & translations
BBS
BEZPIECZNE MIEJSCE
BIOPHEN
BOCIAN OKAZJE
BOCIAN OKAZJE
BRIDE IN WHITE
C. point advisors
C. point
Chérie COCO
ComPress Public Relations
Czary Kuchary MONIKA OLECHOWSKA
Czas na Jesień
Dance Premium SHOWS WITH PASSION
DAV-SKI
DEFTAR
DELFINEK
Dermatoxin
DERMIS
Digital Masterclass
DIM SUM BOX
dish spa
dish spa
dish spa
dish spa
DOBRE Z LASU
DobroCalc
DOOTI DONUTS NA OKRĄGŁO
Dusza Rośliny
Dyrektor Finansowy Roku
E.LITE SANTI
EASE
EKOGROSZEK ecodesign

504914
504761
504762
502376
504788
502517
504782
503864
504760
504732
504804
504728
502354
500565
504623
504806
504808
504579
504918
504917
502849
503485
504781
504654
503820
503878
495133
503861
465807
503817
504869
500932
504776
504784
504787
504791
479876
504823
502150
496038
503732
501901
496118
504384

EKOGROSZEK POWER MAX
em kan
Embassy
Emmanuelle Audre
Emotki
EMULKOL
ENDURO SANTI
EQ
EQUALIZE
eszafa.pl
EUROPAPROPERTY.COM
Extense Code
ezbiory.pl
F FAMA JEŻYCE
FEROKOL
FROM YOUR FRIENDS AT TWEED
GIOVANNI PIZZERIA
GIOVANNI PIZZERIA
GIOVANNI PIZZERIA
GIOVANNI PIZZERIA
GO
Gold Omega 3 w trosce o serca Polaków
gourmet
H PALISADE
HARMONIA
HATEK
HEHE
HELLENA
hepaduo
innubio
inspired by Nature
IZOSTIK
K KREATOR
KOGEL MOGEL
Kryminatorium
KS-NAVICON
LABTRONIK
LABTRONIK
lekutko.
Life Gel
lintero AB LOGIC COMMERCIAL FLOORING
Lokotico
LORICA Iuris
LVAH

504383
504410
504622
504665
504731
504577
501902
494883
496125
504329
504663
502972
503846
504759
504571
497305
501876
501879
501881
501883
496126
504464
495059
503605
504924
504469
503772
504401
504323
504534
504656
499464
503398
504809
502801
504736
504749
504753
503845
504390
503384
500143
504358
504123
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1

ŁOMŻA ZERO ESPORT TOUR
M MOBEX
M modularix
MAJESTY
Mango INVESTMENT
Mango INVESTMENT
MARONI pasta & risotto
Marti Solanes Development
Mateo
MediQuick
MEDIVET
MITOMO M BEAUTIFUL FRIENDS MITOMO
MK Valley
modelim
mojaszafa.pl
MOJE AUTO DETAILER
MP Tech
N4U
NAMASTE CURRY
NATUR-TREND NATURALNY Z NATURY
NATUR-TREND
NESPOL
NJU SIEĆ NAJBARDZIEJ ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW
Olimp Labs w trosce o oczy Polaków
Olimp Labs w trosce o serca Polaków
OMEGA Transport Est. 1993
OMI
OR GA NIS
PAUSE
PEŁNĄ PARĄ
Pełną parą
PETNER
PETRA GYROS
photo tapety
Pierwszy w Polsce PRZYSZPITALNY
DOM NARODZIN
PIŁKARSKI POKER
PIZZERIA Giovanni
PIZZERIA GIOVANNI
PLATINUM
PowerBox
pro juris
PRODUKTY NA GRILLA GRILLAND
PROJEKT KARMA
Prosta Control
PROZA
PRZYSTAŃ NA KAWĘ
PZL
Q QUALITY
RADIMP

Nr ZT44/2019
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503258
504547
503865
504572
504008
504010
504156
504408
504540
504457
492911
504906
504582
500208
504327
503507
504733
504923
502107
503788
503787
498206

RISE
ROBIN Pellet
ROLKI
ROYAL DREAMS
SALAMANDRA COSMETICS
Salt Pepper BRAND DESIGN
SAN FRANCISCO STYLE PIZZA
SANTI E.lite+
SANTI E.Motion
SANTI E.motion+
SeaWeed
See Brilliantly
semcore
semcore
SGB Banki Spółdzielcze Jesteśmy dla Ciebie
Sherwood
SHINE PIĘKNO JEST W TOBIE
Signal Protector
Silesian Aviation Cluster
SoSo by Kate
SPARKLE
SPECTRUM THERAPEUTICS
SRLINE Selected Replacement Line
Storisma
SweetPure
SYSTEM HAL PEKABEX
SZEWS
TH Take Hit
The Lashbook
ThinkDigital
THORN
TMLagerTechnik www.lagertechnik.pl
TORT Z WĄTRÓBKI
UDT OFFICE OF TECHNICAL INSPECTION
UDT URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Up Blue
UroCeum
URUCHOM.COM
UTOPIA
V
VECTORBIS
VEDICA
VERANDINO OGRODY ZIMOWE
VERANDINO
verva
VIGONEZ
Wilk Store
Wilk Store
WM WERK MEBEL MADE IN GERMANY
WM WERK MEBEL MADE IN GERMANY
WOLNA PIEKARNIA BEZGLUTENOWA

496122
504385
504790
504580
504045
504348
504662
501899
501909
501900
495392
498693
504722
504727
504583
504834
504858
499472
502803
498961
504085
496600
496967
504387
501407
503112
503974
504659
504793
504870
504578
504877
502621
503013
503011
504916
504897
504767
496117
504625
504985
504504
503007
503891
504568
501092
504756
504758
499461
499463
497698

503338
504463
504462
504429
504574
504735
496113
500933
500938
498930
503406
499155
504803
502713
501873
501886
504699
504473
504600
504653
487494
500152
503764
504402
504587
502836
504801
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Wykop

504783

XYLOFAR

500960

Xtense Code

502973

ZŁ

504436

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.
598069
949302
982347
1265605
1490717
1490730
1490747
1490772
1490818
1490845
1490893
1490945
1490995
1491014
1491068
1491101
1491103
1491154
1491164
1491185
1491198
1491201
1491219
1491228
1491240

SILEX (2019 09 20)
1, 4, 34
Délisse Douceur Satinée (2019 09 16)
CFE: 01.15.09, 26.07.25, 27.01.01, 29.01.13
29
AQUA (2019 09 20)
CFE: 27.05.01
1, 7, 9, 11
Blue (2014 10 29, 2014 05 09)
43
wallace (2019 07 02, 2019 01 16)
9, 36, 42
PENOSIL SPEEDFIX (2019 08 14,
1, 17
2019 07 05)
MS Topfoam (2019 08 21, 2019 04 25)
3
EXTRA JOKER (2019 05 10, 2018 11 13)
CFE: 21.01.09, 27.05.03, 29.01.14
9, 28, 41
BERKUT (2019 08 19)
7, 12
Hanergy (2019 05 24)
CFE: 27.05.01
12, 18, 19
Neon Dice (2019 05 10, 2018 11 13)
CFE: 21.01.09, 27.05.03, 29.01.14
9, 28, 41
BLOSSOM (2019 08 05, 2019 06 13)
3
Jimmy (2019 07 16)
CFE: 27.05.01
7, 8, 10, 11
THLB (2019 08 05)
CFE: 27.05.01
9
HOMESIDE (2018 07 26,
4, 6, 7, 8, 9, 11, 14,
16, 20, 21, 22, 23,
2018 03 20)
24, 25, 26, 27
X-Fuel (2019 08 20, 2019 02 20)
4
UBER ENERGY DRINK (2019 08 06)
CFE: 04.03.03, 25.01.15, 27.03.01,
32
27.05.10, 29.01.13
EasyCurvSander (2019 08 01,
7, 8
2019 05 28)
AdvancedCurvSander (2019 08 01,
7, 8
2019 05 28)
Grandfloor (2019 07 29)
19, 27, 35
ANALYST DAYS (2019 07 30)
CFE: 26.01.03, 26.11.02,
35, 41, 42
27.05.01, 29.01.04
VITRIX (2019 04 09, 2018 10 30)
CFE: 27.05.01
7, 9, 12
HME (2019 08 12, 2019 03 27)
CFE: 27.05.01
12
TRACKWISE DIGITAL (2019 08 02,
41, 42
2019 07 29)
Sun WAY (2019 03 15)
CFE: 26.11.03, 27.05.09, 29.01.13
11, 37

1491384
1491428
1491499
1491531
1491546
1491551
1491564
1491588
1491589
1491604
1491607
1491608
1491609
1491610
1491627
1491629
1491632
1491639
1491701
1491732

eGreen (2019 06 14)
CFE: 24.15.01, 26.11.02,
3, 8, 16, 20, 21, 24, 25
27.05.05
VOSMAE (2019 06 04)
CFE: 26.04.18, 27.05.10
25
SULAVI (2019 07 26)
33, 35
TresCode (2019 06 26)
14
(2019 07 23)
CFE: 26.11.03, 26.13.25
7, 12
WNM WANNAN MOTOR (2019 07 16)
CFE: 27.05.17
7
BeYOU (2019 08 26)
CFE: 26.13.25
11
VOOPOO (2019 09 02)
CFE: 27.05.01
34
HIXIH (2019 08 05)
CFE: 27.05.01
12
Mr Bolt (2019 08 05)
CFE: 27.05.01
12
KRAMME (2019 08 21)
CFE: 15.07.09, 25.05.03,
7, 12
26.01.03, 26.02.07
MY.GAMES (2019 08 20, 2019 05 30)
CFE: 27.05.01
9, 16, 28, 35, 38, 41,
42
AIR-X anex (2019 06 14, 2019 05 03)
CFE: 26.04.05, 27.05.10
12
(2019 07 29)
CFE: 28.03.00
25
JIAHERB Phytochem (2019 07 23)
CFE: 05.05.20, 26.04.05, 27.05.02
1
(2019 07 24)
CFE: 04.05.05
25
IMAGE N (2019 09 04)
CFE: 26.04.22, 27.05.08,
9, 11, 16, 21, 25
29.01.12
(2019 07 23, 2019 07 23)
CFE: 02.01.08
9, 28, 41, 43
NAKE (2019 09 11)
CFE: 27.05.01
5
Der Kleine Privatmolkerei Bauer Das Original
(2019 07 11, 2019 05 28)
CFE: 24.03.07, 27.05.09,
29, 30, 31, 32
29.01.13

Nr ZT44/2019
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1491750
1491764
1491793
1491850
1491856
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Privatmolkerei Bauer Das Original
(2019 07 11, 2019 05 28)
CFE: 24.03.07, 27.05.09,
29, 30, 31, 32
29.01.13
BURNING DICE (2019 05 10, 2018 11 13)
CFE: 21.01.09, 27.05.02, 29.01.15
9, 28, 41
geokom (2019 07 15, 2019 04 19)
CFE: 27.05.09, 29.01.13
17, 19
gardenarts (2019 06 28)
CFE: 05.05, 26.13.25, 27.05.01
21
20 SUPER DICE (2019 05 10, 2018 11 13)
CFE: 27.05.03, 27.07.03, 29.01.14
9, 28, 41
X (2019 09 10)
CFE: 26.11.21, 26.13.25
7

1491936
1491974
1492002
1492091
1492097

63

AMBPOEIAL (2019 06 03)
CFE: 27.05.01
5, 29, 30, 32
HASSAN (2019 04 30, 2019 02 18)
CFE: 27.05.01, 29.01.01
24
BCK TO BASIC (2019 05 06, 2018 11 09)
CFE: 26.04.05, 27.05.01
29, 30, 31, 32, 37, 40,
41, 43
BELTRIS CONVEYOR BELT (2019 07 04,
2019 06 20)
CFE: 15.01.07, 27.05.10, 29.01.12
7
400GHT (2019 07 15, 2019 03 27)
6

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

2

1

598069,

982347,

1490730,

1491627

3

1490747,

1490945,

1491384

4

598069,

1491068,

1491101

5

1491701,

1491936

6

1491068,

1492097

7

982347,
1491546,

1490818,
1491551,

1490995,
1491607,

1491068,
1491856,

1491154,
1492091

8

1490995,

1491068,

1491154,

1491164,

1491384

9

982347,
1491608,

1490717,
1491632,

1490772,
1491639,

1490893,
1491750,

10

1490995

11

982347,

1490995,

1491068,

12

1490818,
1491607,

1490845,
1491609

14

1491068,

1491531

16

1491068,

1491384,

17

1490730,

1491764

18

1490845

19

1490845,

20

1491068,

1491384

21

1491068,

1491384,

1491632,

22

1491068

23

1491068

24

1491068,

1491384,

1491974

25

1491068,

1491384,

1491428,

26

1491068

27

1491068,

1491185

28

1490772,

1490893,

29

949302,

30
31

1491164,

1491201,

1491014,
1491850

1491068,

1491201,

1491240,

1491564,

1491632

1491201,

1491219,

1491546,

1491589,

1491608,

1491632

1491610,

1491629,

1491632

1491608,

1491639,

1491750,

1491850

1491732,

1491734,

1491936,

1492002

1491732,

1491734,

1491936,

1492002

1491732,

1491734,

1492002

32

1491103,

1491732,

1491734,

1491936,

33

1491499

34

598069,

1491588

35

1491185,

1491198,

1491499,

1491608

36

1490717

37

1491240,

38

1491608

40

1492002

1491185,

1492002

1491764
1491793

1492002

1491604,
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2

1

41

1490772,
1491850,

1490893,
1492002

1491198,

1491228,

42

1490717,

1491198,

1491228,

1491608

43

1265605,

1491639,

1492002

1491608,

1491639,

1491750,

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.
495076
498895
497382
499388
498634
499466
501736

The Scotch Whisky Association Ltd.
2019 07 23
33
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
2019 09 02
12
ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A.
2019 09 24
35, 36, 41
ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
2019 10 01
5
GRABALSKI, KEMPIŃSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019 10 01
35, 41, 45
CERRUTI 1881
2019 10 01
18
GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE
RATUNKOWE W ZAKOPANEM
2019 09 30
41

499816
500053
498455

499498
498871

HIJOS DE RIVERA, S.A.
2019 10 08
32
Original Buff, S.A.
2019 10 10
25
WADOWSKA BARBARA, WADOWSKI
MIECZYSŁAW, WADOWSKI ANDRZEJ
POLTREP SPÓŁKA CYWILNA
2019 10 08
33
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA
SPÓŁKA AKCYJNA
2019 10 08
9, 42
NIVEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 10 08
3
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