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

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

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

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
492084
(220) 2018 10 26
ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) baltic spa
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, środki do mycia i pielęgnacji włosów, szampony, odżywki, lotony, farby do włosów, środki do pielęgnacji i ochrony skóry, kremy, balsamy,
żele, mleczka, emulsje, peelingi, toniki, maseczki, płyny
regeneracyjne, preparaty kosmetyczne do i po opalaniu,
środki do mycia, mydła, żele, preparaty do kąpieli, preparaty
do higieny intymnej, preparaty do golenia, przed i po goleniu, wody toaletowe, wody kolońskie, olejki eteryczne,
olejki do masażu, antyperspiranty, dezodoranty osobiste,
środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 produkty i półprodukty farmaceutyczne, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, lecznicze środki
do mycia i pielęgnacji włosów, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, produkty higieniczne, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej,
środki dezynfekcyjne.
(210)
(731)

492085
(220) 2018 10 26
ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) baltik spa
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, środki do mycia i pielęgnacji włosów, szampony, odżywki, lotony, farby do włosów, środki do pielęgnacji i ochrony skóry, kremy, balsamy,
żele, mleczka, emulsje, peelingi, toniki, maseczki, płyny
regeneracyjne, preparaty kosmetyczne do i po opalaniu,
środki do mycia, mydła, żele, preparaty do kąpieli, preparaty
do higieny intymnej, preparaty do golenia, przed i po goleniu, wody toaletowe, wody kolońskie, olejki eteryczne,
olejki do masażu, antyperspiranty, dezodoranty osobiste,
środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 produkty i półprodukty farmaceutyczne, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, lecznicze środki
do mycia i pielęgnacji włosów, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, produkty higieniczne, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej,
środki dezynfekcyjne.
(210)
(731)

(210)
(731)
(554)
(540)

495929
(220) 2019 02 14
METSÄ TISSUE OYJ, Espoo, FI
(słowno-graficzno-przestrzenny)
SUPERWYTRZYMAŁA mola Sensitive Pure
papier toaletowy Wyjątkowo miękki SoftPillow
technology BEZPIECZNY DLA SKÓRY PRZEBADANY
DERMATOLOGICZNIE 3X 8X łatwe otwieranie Mola
SENSITIVE Pure NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, WYJĄTKOWO
MIĘKKI I DELIKATNY BIAŁY PAPIER TOALETOWY
Z DODATKIEM BALSAMU Mola Sensitive Pure
to najwyższej jakości 3-warstwowy papier toaletowy
z dodatkiem delikatnego balsamu. Dzięki swej
delikatności jest niezwykle przyjemny w dotyku
i zapewnia maksymalny komfort. Nie zawiera
alergenów zapachowych ani sztucznych
barwników. Przebadany dermatologiczne. Idealne
rozwiązane dla najbardziej wrażliwej skóry, nawet
ze skłonnościami do alergii. NATURALNY KOMFORT
I BEZPIECZEŃSTWO WYPRÓBUJ TAKŻE POZOSTAŁE
WARIANTY MOLA SENSITIVE Mleczko Kokosowe
Rumianek + wit. E Panthenol A CZY ZNASZ JUŻ
NOWE RĘCZNIKI PAPIEROWE MOLA? JEŚLI NIE,
KONIECZNIE SPRAWDŹ: GIGA XXL największy
ręcznik Mola KUCHENNE INNOWACJE bezpieczne
w kontakcie z żywnością EXTRA STRONG + 50%
super wytrzymałe i wydajne POŁYSK doskonały
do szyb, luster i metalowych powierzchni Metsä
www.mola.eu
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 02.09.01, 01.15.11
(510), (511) 16 papier, tektura i karton, papier chłonny, papierowe ręczniki do twarzy, serwetki i chusteczki jednorazowe, serwetki papierowe, chusteczki, ściereczki do twarzy
z papieru, papier toaletowy, papier kuchenny w rolkach,
ręczniki papierowe, papierowe nakrycia [obrusy] stołowe,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte
w innych klasach), materiały do pakowania.
(210)
(731)
(554)
(540)

(210)
(731)
(554)
(540)

495932
(220) 2019 02 14
METSÄ TISSUE OYJ, Espoo, FI
(słowno-graficzno-przestrzenny)
SUPERWYTRZYMAŁA mola Romantic Elégance
Styl & elegancja NOWOŚĆ AIR+ 8 rolek 3 warstwy
DELIKATNIE PACHNĄCY łatwe otwieranie BIAŁY,
DELIKATNIE ZDOBIONY, 3-WARSTWOWY PAPIER
TOALETOWY Mola Elégance to wysokiej jakości,
biały, 3-warstwowy papier toaletowy. Jego
eleganckie, subtelne zdobienia i delikatny zapach
podkreślą styl Twojej łazienki. Romantic, Botanic
czy Oceanic - wybierz wzór, który najlepiej
podkreślali wystrój łazienki. MOLA ELÉGANCE STYL I ELEGANCJA W TWOJEJ ŁAZIENCE WYPRÓBUJ
TAKŻE POZOSTAŁE WARIANTY LINII MOLA
ELÉGANCE Oceanic Elégance Botanic Elégance
A CZY ZNASZ JUŻ NOWE RĘCZNIKI PAPIEROWE
MOLA? JEŚLI NIE, KONIECZNIE SPRAWDŹ: GIGA XXL
największy ręcznik Mola KUCHENNE INNOWACJE
bezpieczne w kontakcie z żywnością EXTRA
STRONG + 50% super wytrzymałe i wydajne
POŁYSK doskonały do szyb, luster i metalowych
powierzchni Metsä www.mola.eu
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495937
(220) 2019 02 14
METSÄ TISSUE OYJ, Espoo, FI
(słowno-graficzno-przestrzenny)
SUPERWYTRZYMAŁA mola Oceanic Elégance
Styl & elegancja NOWOŚĆ AIR+ 8 rolek 3 warstwy
DELIKATNIE PACHNĄCY łatwe otwieranie BIAŁY,
DELIKATNIE ZDOBIONY, 3-WARSTWOWY PAPIER
TOALETOWY Mola Elégance to wysokiej jakości,
biały, 3-warstwowy papier toaletowy. Jego
eleganckie, subtelne zdobienia i delikatny zapach
podkreślą styl Twojej łazienki. Romantic, Botanic
czy Oceanic - wybierz wzór, który najlepiej
podkreślali wystrój łazienki. MOLA ELÉGANCE - STYL
I ELEGANCJA W TWOJEJ ŁAZIENCE WYPRÓBUJ
TAKŻE POZOSTAŁE WARIANTY LINII MOLA ELÉGANCE
Botanic Elégance Romantic Elégance A CZY ZNASZ
JUŻ NOWE RĘCZNIKI PAPIEROWE MOLA? JEŚLI
NIE, KONIECZNIE SPRAWDŹ: GIGA XXL największy
ręcznik Mola KUCHENNE INNOWACJE bezpieczne
w kontakcie z żywnością EXTRA STRONG + 50%
super wytrzymałe i wydajne POŁYSK doskonały
do szyb, luster i metalowych powierzchni Metsä
www.mola.eu

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 01.15.11, 26.13.25
(510), (511) 16 papier, tektura i karton, papier chłonny, papierowe ręczniki do twarzy, serwetki i chusteczki jednorazowe,
serwetki papierowe, chusteczki, ściereczki do twarzy z papieru, papier toaletowy, papier kuchenny w rolkach, ręczniki
papierowe, papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), materiały do pakowania.
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 01.15.11, 05.05.20
(510), (511) 16 papier, tektura i karton, papier chłonny, papierowe ręczniki do twarzy, serwetki i chusteczki jednorazowe, serwetki papierowe, chusteczki, ściereczki do twarzy
z papieru, papier toaletowy, papier kuchenny w rolkach,
ręczniki papierowe, papierowe nakrycia [obrusy] stołowe,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte
w innych klasach), materiały do pakowania.

496594
(220) 2019 03 01
INSTYTUT ENERGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) D4F
(510), (511) 7 maszyny i instalacje do rozdrabniania, obróbki wstępnej, kompostowania i do przesiewania, oddzielania
i prasowania odpadów, biomasy, kompostu i paliw, jak rów(210)
(731)
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nież do odfermentowania bioodpadów, maszyny do produkcji bioolejów, biowęgla i paliw odnawialnych z bioodpadów i biomas, szlifierki, sita bębnowe jako części maszyn, sita
gwiazdowe jako części maszyn, maszyny obracające do odpadów i kompostu, instalacje do kompostowania w kopcach i kompostowania tunelowego, 40 obróbka materiałów
i obiektów w dziedzinie przemysłu drzewnego, bioenergetycznego, chemicznego i energetycznego, obróbka i przetwarzanie biomasy i surowców pochodzenia biologicznego,
obróbka materiałów odpadowych, biorafinacja odpadów
w postaci biomasy, obróbka biomasy o pochodzeniu innym
niż drzewne i biomasy niespożywczej, obróbka, przetwarzanie i rafinacja frakcjonowanych elementów biomasy, obróbka, przetwarzanie i rafinacja frakcjonowanych elementów
biomasy w celu uzyskania wysokiej wartości produktów
zastępujących paliwa i surowce o niezrównoważonym pochodzeniu, recykling i przetwarzanie odpadów, doradztwo
związane z recyklingiem odpadów, recykling i usuwanie osadów ściekowych, produkcja, koncentracja i przetwarzanie
biogazu w energię elektryczną, usługi w zakresie fermentacji
biomasy i odpadów biologicznych, usługi związane z biosuszeniem odpadów komunalnych, 42 usługi w zakresie
doradztwa technicznego, badania dotyczące technologii,
badania dotyczące recyclingu, ekspertyzy w zakresie technologii, ekspertyzy w zakresie oddziaływania przedsięwzięć
na środowisko, wytwarzania odpadów, oceny innowacyjności technologii przetwarzania odpadów, badania z zakresu
analizowania odpadów, doradztwo eksperckie dotyczące
technologii, opracowywanie nowych technologii dla osób
trzecich, opracowywanie technologii recyclingu odpadów,
opracowywanie technologii biosuszenia odpadów komunalnych, opracowywanie technologii pozyskiwania energii,
opracowywanie procesów przemysłowych, usługi projektowe związane z systemami procesowymi dla przemysłu
biotechnologicznego, usługi analizy technologicznej, analizy laboratoryjne, usługi w zakresie analizy przemysłowej,
opracowywanie projektów technicznych, usługi polegające
na automatyzacji procesów przemysłowych, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, usługi inżynierskie
w dziedzinie obróbki odpadów, biomasy, kompostu i paliw,
usługi doradcze związane z obróbką materiałów i obiektów
w dziedzinie przemysłu papierniczego, bioenergetycznego,
chemicznego i energetycznego, usługi doradcze związane
z biorafinerią.
496596
(220) 2019 03 01
INSTYTUT ENERGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) SMACOMS
(510), (511) 7 maszyny i instalacje do rozdrabniania, obróbki wstępnej, kompostowania i do przesiewania, oddzielania
i prasowania odpadów, biomasy, kompostu i paliw, jak również do odfermentowania bioodpadów, maszyny do produkcji bioolejów, biowęgla i paliw odnawialnych z bioodpadów i biomas, szlifierki, sita bębnowe jako części maszyn, sita
gwiazdowe jako części maszyn, maszyny obracające do odpadów i kompostu, instalacje do kompostowania w kopcach i kompostowania tunelowego, 40 obróbka materiałów
i obiektów w dziedzinie przemysłu drzewnego, bioenergetycznego, chemicznego i energetycznego, obróbka i przetwarzanie biomasy i surowców pochodzenia biologicznego,
obróbka materiałów odpadowych, biorafinacja odpadów
w postaci biomasy, obróbka biomasy o pochodzeniu innym
niż drzewne i biomasy niespożywczej, obróbka, przetwarzanie i rafinacja frakcjonowanych elementów biomasy, obrób-

(210)
(731)
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ka, przetwarzanie i rafinacja frakcjonowanych elementów
biomasy w celu uzyskania wysokiej wartości produktów
zastępujących paliwa i surowce o niezrównoważonym pochodzeniu, recykling i przetwarzanie odpadów, doradztwo
związane z recyklingiem odpadów, recykling i usuwanie osadów ściekowych, produkcja, koncentracja i przetwarzanie
biogazu w energię elektryczną, usługi w zakresie fermentacji biomasy i odpadów biologicznych, wytwarzanie energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych, usługi w zakresie biostabilizacji tlenowej i kompostowania odpadów komunalnych i biodegradowalnych, 42 usługi w zakresie doradztwa
technicznego, badania dotyczące technologii, badania dotyczące recyclingu, ekspertyzy w zakresie technologii, ekspertyzy w zakresie oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,
wytwarzania odpadów, oceny innowacyjności technologii
przetwarzania odpadów, badania z zakresu analizowania odpadów, doradztwo eksperckie dotyczące technologii, opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich, opracowywanie technologii recyclingu odpadów, opracowywanie
technologii biostabilizacji tlenowej i kompostowania odpadów komunalnych i biodegradowalnych, opracowywanie
technologii pozyskiwania energii, opracowywanie procesów
przemysłowych, usługi projektowe związane z systemami
procesowymi dla przemysłu biotechnologicznego, usługi
analizy technologicznej, analizy laboratoryjne, usługi w zakresie analizy przemysłowej, opracowywanie projektów
technicznych, usługi polegające na automatyzacji procesów
przemysłowych, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, usługi inżynierskie w dziedzinie obróbki odpadów,
biomasy, kompostu i paliw, usługi doradcze związane z obróbką materiałów i obiektów w dziedzinie przemysłu papierniczego, bioenergetycznego, chemicznego i energetycznego, usługi doradcze związane z biorafinerią.
496597
(220) 2019 03 01
INSTYTUT ENERGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) MYE
(510), (511) 7 maszyny i instalacje do rozdrabniania, obróbki wstępnej, kompostowania i do przesiewania, oddzielania
i prasowania odpadów, biomasy, kompostu i paliw, jak również do odfermentowania bioodpadów, maszyny do produkcji bioolejów, biowęgla i paliw odnawialnych z bioodpadów i biomas, szlifierki, sita bębnowe jako części maszyn, sita
gwiazdowe jako części maszyn, maszyny obracające do odpadów i kompostu, instalacje do kompostowania w kopcach i kompostowania tunelowego, 40 obróbka materiałów
i obiektów w dziedzinie przemysłu drzewnego, bioenergetycznego, chemicznego i energetycznego, obróbka i przetwarzanie biomasy i surowców pochodzenia biologicznego,
obróbka materiałów odpadowych, biorafinacja odpadów
w postaci biomasy, obróbka biomasy o pochodzeniu innym
niż drzewne i biomasy niespożywczej, obróbka, przetwarzanie i rafinacja frakcjonowanych elementów biomasy, obróbka, przetwarzanie i rafinacja frakcjonowanych elementów
biomasy w celu uzyskania wysokiej wartości produktów
zastępujących paliwa i surowce o niezrównoważonym pochodzeniu, recykling i przetwarzanie odpadów, doradztwo
związane z recyklingiem odpadów, recykling i usuwanie osadów ściekowych, produkcja, koncentracja i przetwarzanie
biogazu w energię elektryczną, usługi w zakresie fermentacji biomasy i odpadów biologicznych, wytwarzanie energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 42 usługi w zakresie
doradztwa technicznego, badania dotyczące technologii,
badania dotyczące recyclingu, ekspertyzy w zakresie tech(210)
(731)

Nr ZT48/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

nologii, ekspertyzy w zakresie oddziaływania przedsięwzięć
na środowisko, wytwarzania odpadów, oceny innowacyjności technologii przetwarzania odpadów, badania z zakresu
analizowania odpadów, doradztwo eksperckie dotyczące
technologii, opracowywanie nowych technologii dla osób
trzecich, opracowywanie technologii recyclingu odpadów,
opracowywanie technologii pozyskiwania energii, opracowywanie procesów przemysłowych, usługi projektowe
związane z systemami procesowymi dla przemysłu biotechnologicznego, usługi analizy technologicznej, analizy laboratoryjne, usługi w zakresie analizy przemysłowej,
opracowywanie projektów technicznych, usługi polegające
na automatyzacji procesów przemysłowych, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, usługi inżynierskie
w dziedzinie obróbki odpadów, biomasy, kompostu i paliw,
usługi doradcze związane z obróbką materiałów i obiektów
w dziedzinie przemysłu papierniczego, bioenergetycznego,
chemicznego i energetycznego, usługi doradcze związane
z biorafinerią.
496605
(220) 2019 03 01
INSTYTUT ENERGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IE INSTYTUT ENERGII

(210)
(731)

(531)

01.15.03, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13,
24.17.25
(510), (511) 7 maszyny i instalacje do rozdrabniania, obróbki wstępnej, kompostowania i do przesiewania, oddzielania
i prasowania odpadów, biomasy, kompostu i paliw, jak również do odfermentowania bioodpadów, maszyny do produkcji bioolejów, biowęgla i paliw odnawialnych z bioodpadów i biomas, szlifierki, sita bębnowe jako części maszyn,
sita gwiazdowe jako części maszyn, maszyny obracające
do odpadów i kompostu, instalacje do kompostowania
w kopcach i kompostowania tunelowego, 9 sondy do celów naukowo-badawczych, aparatura do pomiaru temperatury, wilgotności, stężenia tlenu, 11 bioreaktory do użytku
w uzdatnianiu odpadów, bioreaktory do użytku w uzdatnianiu ścieków, instalacje do oczyszczania ścieków, urządzenia i instalacje do suszenia, 37 usługi modernizacji maszyn
i urządzeń, naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji elektrycznych, 40 obróbka materiałów i obiektów w dziedzinie
przemysłu drzewnego, bioenergetycznego, chemicznego
i energetycznego, obróbka i przetwarzanie biomasy i surowców pochodzenia biologicznego, obróbka materiałów
odpadowych, biorafinacja odpadów w postaci biomasy,
obróbka biomasy o pochodzeniu innym niż drzewne i biomasy niespożywczej, obróbka, przetwarzanie i rafinacja frakcjonowanych elementów biomasy, obróbka, przetwarzanie
i rafinacja frakcjonowanych elementów biomasy w celu uzyskania wysokiej wartości produktów zastępujących paliwa
i surowce o niezrównoważonym pochodzeniu, recykling
i przetwarzanie odpadów, doradztwo związane z recyklingiem odpadów, recykling i usuwanie osadów ściekowych,
produkcja, koncentracja i przetwarzanie biogazu w energię
elektryczną, usługi w zakresie fermentacji biomasy i odpadów biologicznych, higienizacja i granulacja osadów ściekowych, usługi w zakresie biosuszenia odpadów komunalnych,
usługi w zakresie biostabilizacji tlenowej i kompostowania
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odpadów komunalnych i biodegradowalnych, wytwarzanie
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, usługi w zakresie suchej fermentacji perkolacyjnej odpadów, 42 usługi
w zakresie doradztwa technicznego, badania dotyczące
technologii, badania dotyczące recyclingu, ekspertyzy w zakresie technologii, ekspertyzy w zakresie oddziaływania
przedsięwzięć na środowisko, wytwarzania odpadów, oceny
innowacyjności technologii przetwarzania odpadów, badania z zakresu analizowania odpadów, doradztwo eksperckie
dotyczące technologii, opracowywanie nowych technologii
dla osób trzecich, opracowywanie technologii recyclingu
odpadów, opracowywanie technologii biosuszenia odpadów komunalnych, opracowywanie technologii biostabilizacji tlenowej i kompostowania odpadów komunalnych i biodegradowalnych, opracowywanie technologii w zakresie
suchej fermentacji perkolacyjnej odpadów, opracowywanie
technologii w zakresie higienizacji i granulacji osadów ściekowych, opracowywanie technologii pozyskiwania energii,
opracowywanie procesów przemysłowych, usługi projektowe związane z systemami procesowymi dla przemysłu
biotechnologicznego, usługi analizy technologicznej, analizy laboratoryjne, usługi w zakresie analizy przemysłowej,
opracowywanie projektów technicznych, usługi polegające
na automatyzacji procesów przemysłowych, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, usługi inżynierskie
w dziedzinie obróbki odpadów, biomasy, kompostu i paliw,
usługi doradcze związane z obróbką materiałów i obiektów
w dziedzinie przemysłu papierniczego, bioenergetycznego,
chemicznego i energetycznego, usługi doradcze związane
z biorafinerią.
496607
(220) 2019 03 01
INSTYTUT ENERGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) ANABIOREC
(510), (511) 7 maszyny i instalacje do rozdrabniania, obróbki wstępnej, kompostowania i do przesiewania, oddzielania i prasowania odpadów, biomasy, kompostu i paliw,
jak również do odfermentowania bioodpadów, maszyny
do produkcji bioolejów, biowęgla i paliw odnawialnych
z bioodpadów i biomas, szlifierki, sita bębnowe jako części maszyn, sita gwiazdowe jako części maszyn, maszyny
obracające do odpadów i kompostu, instalacje do kompostowania w kopcach i kompostowania tunelowego,
40 obróbka materiałów i obiektów w dziedzinie przemysłu
drzewnego, bioenergetycznego, chemicznego i energetycznego, obróbka i przetwarzanie biomasy i surowców
pochodzenia biologicznego, obróbka materiałów odpadowych, biorafinacja odpadów w postaci biomasy, obróbka
biomasy o pochodzeniu innym niż drzewne i biomasy niespożywczej, obróbka, przetwarzanie i rafinacja frakcjonowanych elementów biomasy, obróbka, przetwarzanie i rafinacja frakcjonowanych elementów biomasy w celu uzyskania wysokiej wartości produktów zastępujących paliwa
i surowce o niezrównoważonym pochodzeniu, recykling
i przetwarzanie odpadów, doradztwo związane z recyklingiem odpadów, recykling i usuwanie osadów ściekowych,
produkcja, koncentracja i przetwarzanie biogazu w energię
elektryczną, usługi w zakresie fermentacji biomasy i odpadów biologicznych, usługi związane z suchą fermentacją
perkolacyjną odpadów, wytwarzanie energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych, 42 usługi w zakresie doradztwa
technicznego, badania dotyczące technologii, badania
dotyczące recyclingu, ekspertyzy w zakresie technologii,
ekspertyzy w zakresie oddziaływania przedsięwzięć na śro(210)
(731)
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dowisko, wytwarzania odpadów, oceny innowacyjności
technologii przetwarzania odpadów, badania z zakresu
analizowania odpadów, doradztwo eksperckie dotyczące
technologii, opracowywanie nowych technologii dla osób
trzecich, opracowywanie technologii recyclingu odpadów,
opracowywanie technologii pozyskiwania energii, opracowywanie procesów przemysłowych, usługi projektowe
związane z systemami procesowymi dla przemysłu biotechnologicznego, usługi analizy technologicznej, analizy laboratoryjne, usługi w zakresie analizy przemysłowej,
opracowywanie projektów technicznych, usługi polegające na automatyzacji procesów przemysłowych, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, usługi inżynierskie w dziedzinie obróbki odpadów, biomasy, kompostu
i paliw, usługi doradcze związane z obróbką materiałów
i obiektów w dziedzinie przemysłu papierniczego, bioenergetycznego, chemicznego i energetycznego, usługi doradcze związane z biorafinerią.
(210)
(731)
(540)
(540)

497648
(220) 2019 03 26
DADAN MACIEJ, Płońsk
(znak słowno-graficzny)
-yardi-

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 6 baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe],
7 betoniarki, odkurzacze, pompy do instalacji grzewczych,
8 kosiarki ogrodowe ręczne, narzędzia ogrodowe o napędzie
ręcznym, 11 akcesoria łazienkowe, bidety, deski sedesowe,
kabiny prysznicowe, kominki, kotły grzewcze, muszle klozetowe WC, podgrzewacze wody, urządzenia do ogrzewania,
urządzenia klimatyzacyjne, wanny, wanny spa, wentylatory
elektryczne.
498330
(220) 2019 04 05
TECHJET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) PROJET
(510), (511) 7 maszyny tnące z wykorzystaniem wody pod
wysokim ciśnieniem i wody pod ultra wysokim ciśnieniem,
pompy wysokociśnieniowe, części do urządzeń do cięcia
strumieniem wody, zawory wysokociśnieniowe, cylindry
wysokociśnieniowe, przecinarki do metalu, ceramiki, szkła,
betonu i kamienia, urządzenia do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, pompy, urządzenia do cięcia pod wysokim ciśnieniem.
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(540) V V VICTORIA VYNN FUSION HAND & BODY
HYDRATING CREAM HAPPINESS FRESH COTTON

(531) 27.05.01, 29.01.15, 19.03.25
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci,
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu,
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.
498390
(220) 2019 04 08
VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V V SMART WHITE 3D SALON ART. GEL UV/LED
VICTORIA VYNN

(210)
(731)

(210)
(731)

498388
(220) 2019 04 08
VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 19.03.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci,
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu,
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.
498394
(220) 2019 04 08
VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) GEL POLISH TAPE BOND SOAK OFF IT’S ME Victoria
Vynn V V VICTORIA VYNN SALON GEL POLISH TAPE
BOND

(531) 27.05.01, 29.01.13, 19.03.25
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
dłoni I paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci,
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu,
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.
498395
(220) 2019 04 08
VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GEL POLISH HYBRID TOP EASY REMOVAL IT’S ME
Victoria Vynn V V VICTORIA VYNN SALON GEL POLISH
TOP

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 19.03.25
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci,
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu,
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.
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498401
(220) 2019 04 08
VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V V VICTORIA VYNN FUSION HAND & BODY
HYDRATING CREAM ATTRATION BERRY COCKTAIL
ATTRACTION BERRY COCKTAIL
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 19.03.25
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci,
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu,
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.
498415
(220) 2019 06 11
VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V V VICTORIA VYNN SALON GEL POLISH TOP
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci,
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu,
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.
(210)
(731)

498416
(220) 2019 04 08
VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GEL POLISH HYBRID BASE EASY REMOVAL IT’S ME
Victoria Vynn V V VICTORIA VYNN SALON GEL POLISH
BASE

(531) 27.05.01, 29.01.13, 19.03.25
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci,
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu,
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.
498417
(220) 2019 04 08
VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GEL POLISH BASE SOAK OFF IT’’S ME Victoria Vynn V
V VICTORIA VYNN SALON GEL POLISH BASE
(210)
(731)

(531) 19.03.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci,
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu,
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.
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498418
(220) 2019 04 08
VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GEL POLISH TOP SOAK OFF IT’S Victoria Vynn V V
VICTORIA VYNN SALON GEL POLISH TOP

(210)
(731)

(531) 19.03.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci,
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu,
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

498882
(220) 2019 04 17
OMONDI ANTONI, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Cyber Studio make IT secured

(531) 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania w zakresie biznesu,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
informacja o działalności gospodarczej, komputerowe bazy
danych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe zarządzanie plikami, optymalizacja stron internetowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, statystyczne
zestawienia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi komunikacji
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korporacyjnej, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych,
badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej,
instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
konwersja programów komputerowych i danych, inna niż
konwersja fizyczna, monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów
komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych,
opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji
oprogramowania, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], powielanie programów komputerowych, prace badawczo - rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, programowanie komputerów,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie platform komputerowych,
tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi
doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej,
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, usługi w zakresie ochrony
antywirusowej komputerów.
(210) 500144
(220) 2019 05 23
(731) THE DUST SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) The Dust
(510), (511) 9 programy komputerowe, filmy na nośnikach
magnetycznych i cyfrowych, filmy VOD, filmy do ładowania,
filmy kinematograficzne, filmy animowane, filmy dokumentalne, dyski kompaktowe audio, video i audio-video, dyski
magnetyczne, nośniki do rejestracji dźwięku i obrazu, płyty
CD, DVD, wysokiej rozdzielczości z grami lub filmami, programy gier komputerowych do pobierania, programy gier
komputerowych do pobrania za pośrednictwem Internetu
[oprogramowanie], gry wideo [gry komputerowe] w formie
programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, programy gier komputerowych, programy gier dla
urządzeń przenośnych, w tym telefonów komórkowych,
programy komputerowe nagrane, programy komputerowe
do ładowania, 16 przyrządy do pisania, materiały piśmienne,
materiały drukowane, afisze, plakaty, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], książki, komiksy, czasopisma [periodyki],
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, 28 gry i akcesoria do gier, przenośne [podręczne] gry komputerowe,
gry elektroniczne, przenośne [podręczne] aparaty do gier
wideo, zabawki, figurki do zabawy, gry karciane, gry fabularne, gry planszowe, elektroniczne gry planszowe, 38 emisja
filmów za pośrednictwem Internetu, transmisja treści multimedialnych przez Internet, 41 dostarczanie gier on-line, do-
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starczanie filmów na żądanie (VOD), udostępnianie filmów
(nie do pobrania) przez Internet, usługi edukacyjne, organizacja szkoleń, konferencji, kongresów, organizacja konkursów, zawodów sportu elektronicznego, publikacja książek,
gazet, czasopism, komiksów, produkcja i dystrybucja filmów, seriali, programów telewizyjnych, treści audio, treści
multimedialnych, 45 licencjonowanie programów komputerowych.
500736
(220) 2019 06 05
VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALON BUILD GEL UV/LED V V No. 01 TOTALLY CLEAR
VICTORIA VYNN
(210)
(731)

(531) 19.03.01, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci,
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu,
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.
500739
(220) 2019 06 05
VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALON BUILD GEL UV/LED V V VICTORIA VYNN No.1
TOTALLY CLEAR
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci,
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu,
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.
500741
(220) 2019 06 05
VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) V V VICTORIA VYNN NAIL CARE

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci,
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu,
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.
500743
(220) 2019 06 05
VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 5 OILS COMPLEX NAIL CARE IT’S ME Victoria Vynn V
V VICTORIA VYNN NAIL CARE

(210)
(731)
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(540) V V VICTORIA VYNN SALON 5 OILS COMPLEX

(531) 29.01.14, 27.05.01, 19.07.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci,
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu,
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.
500751
(220) 2019 06 05
VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V V VICTORIA VYNN PAINTER SALON HIGH PIGMENT
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 19.07.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci,
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu,
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.
500744
(220) 2019 06 05
VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 19.03.21
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci,
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu,
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.
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500752
(220) 2019 06 05
VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURAL NAIL BOOST VICTORIA VYNN BOOST BASE
NAIL REPAIR V V

(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)
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501644
(220) 2019 06 28
BAFIA ANITA F.H.U. U BAFII, Poronin
(znak słowno-graficzny)
Wódka Tatrzańska HARNAŚ

(531)

29.01.14, 06.01.02, 06.01.04, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
27.05.25
(510), (511) 33 wyroby i napoje alkoholowe, napoje alkoholowe, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(531) 29.01.15, 27.05.01, 19.07.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci,
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu,
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.
501252
(220) 2019 07 18
POROLEX DOMINIKA GAŁUSZKA SPÓŁKA JAWNA,
Olszyny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POROLEX
(210)
(731)

(531)

26.01.01, 26.01.03, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.11.03,
26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe osłony okienne, 19 osłony okienne
niemetalowe, 20 osprzęt do drzwi, bram i okien, niemetalowe, żaluzje do wnętrz.
(210)
(731)
(540)
(540)

501524
(220) 2019 06 25
SUŁOWSKA BARBARA DANUTA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Aloha DZIKU

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.13, 27.05.17, 03.04.20
(510), (511) 35 usługi sprzedaży akcesoriów sportowo - rekreacyjnych.

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

501858
(220) 2019 07 04
UZNAŃSKI MARCIN VENDITA CENTER, Płońsk
(znak słowno-graficzny)
MozaFix

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.09
(510), (511) 20 łączniki do mozaiki z materiałów niemetalowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

501870
(220) 2019 07 04
PIĘT KRYSTIAN KINTEK, Kalisz
(znak słowno-graficzny)
Dr Joint

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty aromaterapeutyczne, aromaty
(olejki eteryczne), aromatyczne olejki eteryczne, aromatyczne olejki eteryczne, olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, olejki esencjonalne i ekstrakty
aromatyczne, kremy do aromaterapii, płyny do aromaterapii, olejki eteryczne i aromatyczne, w tym olejki do stosowania aromaterapii, aromaty [olejki aromatyczne], esencje
eteryczne, kadzidełka, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, kosmetyki, preparaty do mycia, mydła, mydła
lecznicze, szampony, żele pod prysznic, zioła do kąpieli,
olejek do ciała, olejki do celów kosmetycznych, preparaty
do kąpieli, aromatyczne preparaty do kąpieli, preparaty
do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji twarzy, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, balsam do masażu, wosk
do masażu, krem, kremy kosmetyczne, antyperspiranty,
perfumy, woda zapachowa, 5 zioła lecznicze, leki ziołowe,
suplementy ziołowe, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, mieszanki ziołowe do użytku medycznego,
wywary z ziół leczniczych, lecznicze napary ziołowe, wyciągi z ziół leczniczych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła
do palenia do celów medycznych, herbata z ziół do celów
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leczniczych, napoje ziołowe do użytku medycznego, środki
do odtruwania na bazie ziół, ziołowe suplementy diety dla
osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, ziołowe
dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, napoje ziołowe, 30 zioła do celów spożywczych, zioła do celów kulinarnych, zioła przetworzone, zioła
suszone, zioła konserwowane, herbaty ziołowe, napary ziołowe, preparaty ziołowe do sporządzania napojów.
(210)
(731)
(540)
(540)

501889
(220) 2019 07 04
STANISZEWSKI MAREK STAMANN, Poznań
(znak słowno-graficzny)
STAMANN

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.03.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie strategii komunikacyjnych public relation i w reklamie, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, organizowanie targów w celach handlowych i reklamowych, reklama, usługi marketingowe, usługi w zakresie nabywania produktów i usług dla osób trzecich, usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, projektowanie stoisk targowych, wyceny handlowe,
wypożyczanie stoisk targowych, wystawy w celach handlowych, 37 budowa stoisk i sklepów targowych, budownictwo, demontaż stoisk targowych, izolowanie budynków,
konsultacje budowlane, lakierowanie, malowanie, montaż
drzwi i okien, murarstwo, nadzór budowlany, obsługa techniczna stoisk targowych i ich wyposażenia, rozbiórka budynków, tynkowanie, układanie nawierzchni drogowych,
usługi dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, uszczelnianie budynków, 40 chromowanie, obróbka metali, drukowanie, druk cyfrowy, druk sitowy, druk litograficzny, druk
offsetowy, druk szablonów i wzorców, termonadruk, laminowanie, frezowanie, obróbka drewna, usługi stolarskie,
42 projektowanie aplikacji mobilnych, usługi z zakresu rozwiązań 3D, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi
konsultacyjne w dziedzinie technologii, usługi podmiotów
zewnętrznych w dziedzinie informatyki.
(210) 502161
(220) 2019 07 11
(731) Zentiva, k.s., Praga, CZ
(540) (znak słowny)
(540) DIODEMA
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
502498
(220) 2019 07 19
PIETRZYKOWSKI MARIUSZ, SURMACZ MATEUSZ SP
GROUP SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) YERBA MATE yerb ENERGIA Z NATURY CLASSIC
SŁODZONY TYLKO EKSTRAKTEM Z OWOCÓW
POBUDZENIE SERWUJ ZIMNE! Napój gazowany
na bazie Yerba Mate (zawiera dużą dawkę
naturalnej kofeiny pochodzącej z Yerba Mate).
Wysoka zawartość kofeiny (20mg/100ml);
nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży
i kobiet karmiących piersią. Niewskazane dla osób
wrażliwych na kofeinę i diabetyków. Przechowywać
w chłodnym i zaciemnionym miejscu. Mętność
i osad są naturalnymi cechami produktu.

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
25.05.02
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, lemoniady, napoje
na bazie yerba mate.
502499
(220) 2019 07 19
ALFA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALFA GROUP
(210)
(731)

(531)

26.01.03, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.10,
26.11.12, 26.03.06, 26.03.16, 26.03.18, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12, 24.01.05, 03.07.17
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku
lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych,
kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania
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danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia
do gaszenia ognia, 37 usługi budowlane, naprawa alarmów
i alarmów przeciwwłamaniowych, instalacja, konserwacja
i naprawa alarmów antywłamaniowych i przeciwwłamaniowych, 45 usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia.
502814
(220) 2019 07 29
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOAST

(210)
(731)

(531) 03.13.09, 27.05.01, 29.01.13
(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, 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 alkoholowych
(z wyjątkiem piwa), preparatów do produkcji napojów alkoholowych, wina, win musujących, wina alkoholizowanego,
wymieszanych napojów alkoholowych.
502815
(220) 2019 07 29
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WZNIEŚMY TOAST

(210)
(731)

(531) 03.13.09, 27.05.01, 29.01.13
(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 mate-
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riały 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, 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 alkoholowych
(z wyjątkiem piwa), preparatów do produkcji napojów alkoholowych, wina, win musujących, wina alkoholizowanego,
wymieszanych napojów alkoholowych.
(210) 503106
(220) 2019 08 04
(731) SULKA KRYSTYNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) B i g S t a r
(510), (511) 14 agaty, akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety
[biżuteria], bębenki do sprężynki naciągowej [zegarmistrzostwo], biżuteria do kapeluszy, biżuteria do obuwia, biżuteria
i wyroby jubilerskie, biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria
z kości słoniowej, biżuteria ze szkła sztrasowego, bransoletki
[biżuteria], bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], breloczki do kluczy
[kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], broszki [biżuteria], budziki, chowane breloki, chronografy, czasomierze [zegarki], diamenty,
druciki z metali szlachetnych [biżuteria], dzieła sztuki z metali
szlachetnych, gagat, nieprzetworzony lub półprzetworzone, iryd, kaboszony, kamienie jubilerskie, kamienie półszlachetne, kasetki na biżuterię [szkatułki], kasety do prezentacji
wyrobów jubilerskich, kolczyki, koperty do zegarków, koraliki do wyrobu biżuterii, kotwiczki [zegarmistrzostwo], kółka
na klucze z metali szlachetnych, krucyfiksy jako biżuteria,
krucyfiksy z metali szlachetnych, inne niż biżuteria, łańcuszki
[biżuteria], łańcuszki do zegarków, mechanizmy do zegarów
i zegarków, medale, medaliony [biżuteria], metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, misbaha [sznury modlitewne], monety, naszyjniki [biżuteria], nici z metali
szlachetnych [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria), obudowy
zegarów, odznaki z metali szlachetnych, osm, ozdoby z gagatu, ozdoby z żółtego bursztynu, pallad, paski do zegarków,
perły [biżuteria], perły z ambroidu [prasowana żywica], perydot, pierścionki [biżuteria], platyna [metal], popiersia z metali szlachetnych, posążki z metali szlachetnych, przyrządy
do mierzenia czasu, pudełka do eksponowania zegarków,
pudełka z metali szlachetnych, rod, różańce, ruten, spinel
[kamienie szlachetne], spinki do mankietów, sprężyny do zegarków, srebrne nici [biżuteria], srebro, nieprzetworzone lub
kute, statuetki z metali szlachetnych, stopery, stopy metali
szlachetnych, szkiełka do zegarków, szpilki [biżuteria], szpilki
biżuteryjne do kapeluszy, szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, sztabki metali szlachetnych, tarcze [zegarmistrzostwo],
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wahadła (wytwarzanie zegarów i zegarków), wskazówki
do zegarów, wskazówki zegarowe, zapięcia do biżuterii, zawieszki [biżuteria], zawieszki do breloków do kluczy, zawieszki do kółek na klucze, zegarki, zegary atomowe, zegary i zegarki elektryczne, zegary słoneczne, zegary sterujące [zegary
wzorcowe], złote nici [biżuteria], złoto, nieprzetworzone lub
kute, zwijane etui na biżuterię, żetony miedziane.
(210) 503107
(220) 2019 08 04
(731) SULKA KRYSTYNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) 4 f
(510), (511) 12 alarmy antywłamaniowe do pojazdów, ambulanse [karetki pogotowia], amortyzatory zawieszenia
w pojazdach, antypoślizgowe przyrządy do opon pojazdów,
aparaty, maszyny i urządzenia aeronautyczne, autokary, autonomiczne pojazdy podwodne do badania dna morskiego,
bagażniki do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów,
balony na gorące powietrze, barki [łodzie], betoniarki [samochody], bieżniki do bieżnikowania opon, błotniki, błotniki
do rowerów, bolce do masek samochodowych, bosaki, bufory do taboru kolejowego, ciągniki, ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep, ciężarki do wyważania kół pojazdów ciężarówki, ciężarówki z wbudowanym dźwigiem, czopy osi pojazdów, deskorolki elektryczne, dętki do opon pneumatycznych, dętki do rowerów, dopasowane pokrowce na nóżki
do spacerówek, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków
dziecięcych, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków
dziecięcych głębokich, dopasowane pokrowce na nóżki
do wózków spacerowych, drążki skrętne do pojazdów, drezyny, drony cywilne, drony dostawcze, drony wojskowe, drony wyposażone w kamerę, drzewce do statków, drzwi do pojazdów, dulki [do wioseł], dzwonki do rowerów, dżojstiki
do pojazdów, fotele wyrzucane do statków powietrznych,
foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], furgony
[pojazdy], gąsienicowy układ bieżny do pojazdów [taśmy gąsienicowe], hamulce do pojazdów, hamulce do rowerów,
harmonie do autobusów przegubowych, helikoptery, helikoptery z kamerą, hulajnogi (pojazdy), iluminatory [bulaje],
jachty, kadłuby statków, kanu, kesony [pojazdy], kierownice
do motocykli, kierownice do rowerów, kierownice pojazdów,
kierunkowskazy do pojazdów, klaksony do pojazdów, klatki
transportowe, klipsy przystosowane do mocowania części
samochodowych do nadwozi, knagi, zaciski żeglarskie, kolce
do opon, kolejki linowo-terenowe, koła do pojazdów lądowych, koła do rowerów, koła zębate do rowerów, kołpaki,
kominy do lokomotyw, kominy do statków, kontenery przechylne, korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części
silników, korby rowerowe, korki do zbiorników paliwa w pojazdach, korpusy opon, kosze przystosowane do rowerów,
kółka samonastawne do wózków [pojazdy], lokomotywy, lusterka boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, łańcuchy
do motocykli, łańcuchy do samochodów, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe,
łańcuchy rowerowe, łaty do opon, łodzie, łoża silnika do pojazdów lądowych, maski do pojazdów, maski silników do pojazdów, maszty do łodzi, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, mechanizmy wywrotkowe [części wagonów
kolejowych], miejsca leżące [do spania] w pojazdach, monocykle elektryczne, moskitiery do wózków spacerowych,
wbudowane, motocykle, motorowery, nadwozia pojazdów,
nadwozia samochodowe, nakrętki do szpilek piast w kołach
pojazdów, napinacze do szprych do kół, nóżki do rowerów,
nóżki motocyklowe, obręcze do piast kół, obręcze kół do rowerów, obręcze kół kolejowych, obręcze kół pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów, ochraniacze ubrania
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na koła do rowerów, odbijacze do statków, okładziny hamulcowe do pojazdów, opony bezdętkowe do rowerów, opony
do pojazdów, opony do pojazdów mechanicznych, opony
pełne do kół pojazdów, opony pneumatyczne, opony rowerowe, osie pojazdów, osłony przeciwsłoneczne do samochodów, ożebrowania statków [wręgi, ramy wręgowe], pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, pedały do rowerów,
piankowe wkładki do opon, piasty do rowerów, piasty kół
pojazdów, płytki cierne hamulca do samochodów, pochylnie dla statków, podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej
[części pojazdów lądowych], poduszki powietrzne [urządzenia bezpieczeństwa w samochodach], poduszkowce, podwozia do pojazdów [statków powietrznych], podwozia pojazdów, podwozia samochodów, pogłębiarki [łodzie], pojazdy [skutery] śnieżne, pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, pojazdy do poruszania
się po wodzie, pojazdy elektryczne, pojazdy lotnicze, pojazdy opancerzone, pojazdy szynowe, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, pojazdy-chłodnie, pokrowce na kierownice pojazdów, pokrowce na koła zapasowe, pokrowce
na pojazdy [dopasowane], pokrowce na siedzenia pojazdów,
pokrowce na siodełka motocyklowe, pokrycia siodełek rowerów, pokrycia wózków dziecięcych, polewaczki [pojazdy],
pompki do rowerów, pompy powietrzne [akcesoria do pojazdów], pontony, popielniczki do pojazdów, promy, przekładnie do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne
do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, przenośniki naziemne [transportery], przyczepki rowerowe, przyczepy [pojazdy], przyczepy
do przewożenia rowerów, przyczepy motocyklowe boczne,
przyczepy turystyczne mieszkalne, ramy do motocykli, ramy
do rowerów, resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, resory,
sprężyny amortyzujące samochodowe, rowery, rowery elektryczne, rowery trójkołowe dostawcze, sakwy [kosze] boczne
przystosowane do rowerów, sakwy przystosowane do motocykli, sakwy rowerowe, samochody, samochody (amortyzatory do -), samochody autonomiczne, samochody bez
kierowcy [samochody autonomiczne], samochody holownicze [pomocy drogowej], samochody kempingowe, samochody sportowe, samochody wyścigowe, samoloty amfibie,
sanie ratownicze, sanki do jazdy na stojąco, siatki bagażowe
do pojazdów, siedzenia do pojazdów, silniki do motocykli,
silniki do pojazdów lądowych, silniki do rowerów, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, silniki odrzutowe do pojazdów lądowych, siodełka do motocykli, siodełka rowerowe,
skrzynie biegów do pojazdów lądowych, skrzynie korbowe
do elementów pojazdów lądowych, inne niż do silników,
skrzynie ładunkowe wywrotkowe do ciężarówek, skutery inwalidzkie, skutery wyposażone w silnik, spadochrony, spojlery do pojazdów, sprzęgi wagonów kolejowych, sprzęgła
do pojazdów lądowych, statki kosmiczne, sterowce, stery,
stopnie nadwozia do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz
do pojazdów, szalupy, szczęki hamulcowe do pojazdów,
szprychy do rowerów, szprychy kół pojazdów, szyby do pojazdów, szyby przednie pojazdów, ślizgacz, śmieciarki, śruby
napędowe do łodzi, tabor kolejki linowej naziemnej, tapicerka do pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, torby przystosowane do spacerówek, torby przystosowane do wózków spacerowych, tramwaje, trycykle, turbiny do pojazdów
lądowych, urządzenia i instalacje do transportu linowego,
urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, urządzenia
przeciwwłamaniowe do pojazdów, urządzenia sprzęgające
do pojazdów lądowych, urządzenia sterowe do statków,
urządzenia uwalniające do statków, wagoniki do instalacji
transportu linowego, wagony kolejowe, wagony restauracyjne, wagony sypialne, wagony-chłodnie [pojazdy kolejowe],
wały napędowe do pojazdów lądowych, wentyle do opon
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pojazdów, wiatrakowce, wiosła, wiosła do canoe, wiosła rufowe, wodnosamoloty [hydroplany], wojskowe pojazdy transportowe, wolne koła do pojazdów lądowych, wozy, wozy
kopalniane, wozy odlewnicze, wózki dla wędkarzy, wózki
do transportu niepełnosprawnych, wózki dziecięce, wózki
golfowe [pojazdy], wózki jezdniowe widłowe, wózki na zakupy, wózki napędzane siłą ludzką, wózki przechylne, wózki
spacerowe dla zwierząt domowych, wózki towarowe i bagażowe, wózki transportowe, wózki używane do sprzątania,
wózki z bębnem do zwijania przewodów giętkich, wózki
zwrotne wagonów kolejowych, wyciągi krzesełkowe, wyciągi narciarskie, wycieraczki do przednich szyb, wycieraczki
przednich świateł, zagłówki do siedzeń pojazdów, zapalniczki samochodowe, zdalnie sterowane pojazdy do inspekcji
podwodnych, zderzaki do pojazdów, zderzaki samochodowe, zestawy narzędzi do naprawy dętek, zębate przekładnie
do pojazdów lądowych, złącza do przyczep do pojazdów,
żurawiki łodziowe, 14 agaty, akcesoria do wyrobu biżuterii,
amulety [biżuteria], bębenki do sprężynki naciągowej [zegarmistrzostwo], biżuteria do kapeluszy, biżuteria do obuwia,
biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria z emalii komórkowej,
biżuteria z kości słoniowej, biżuteria ze szkła sztrasowego,
bransoletki [biżuteria], bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi
zawieszkami], breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami
lub dekoracyjnymi zawieszkami], broszki [biżuteria], budziki,
chowane breloki, chronografy, czasomierze [zegarki], diamenty, druciki z metali szlachetnych [biżuteria], dzieła sztuki
z metali szlachetnych, gagat, nieprzetworzony lub półprzetworzone, iryd, kaboszony, kamienie jubilerskie, kamienie
półszlachetne, kasetki na biżuterię [szkatułki], kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, kolczyki, koperty do zegarków, koraliki do wyrobu biżuterii, kotwiczki [zegarmistrzostwo], kółka na klucze z metali szlachetnych, krucyfiksy jako
biżuteria, krucyfiksy z metali szlachetnych, inne niż biżuteria,
łańcuszki [biżuteria], łańcuszki do zegarków, mechanizmy
do zegarów i zegarków, medale, medaliony [biżuteria], metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, misbaha [sznury modlitewne], monety, naszyjniki [biżuteria], nici
z metali szlachetnych [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria),
obudowy zegarów, odznaki z metali szlachetnych, osm,
ozdoby z gagatu, ozdoby z żółtego bursztynu, pallad, paski
do zegarków, perły [biżuteria], perły z ambroidu [prasowana
żywica], perydot, pierścionki [biżuteria], platyna [metal], popiersia z metali szlachetnych, posążki z metali szlachetnych,
przyrządy do mierzenia czasu, pudełka do eksponowania
zegarków, pudełka z metali szlachetnych, rod, różańce, ruten,
spinel [kamienie szlachetne], spinki do mankietów, sprężyny
do zegarków, srebrne nici [biżuteria], srebro, nieprzetworzone lub kute, statuetki z metali szlachetnych, stopery, stopy
metali szlachetnych, szkiełka do zegarków, szpilki [biżuteria],
szpilki biżuteryjne do kapeluszy, szpilki do krawatów, szpilki
ozdobne, sztabki metali szlachetnych, tarcze [zegarmistrzostwo], wahadła (wytwarzanie zegarów i zegarków), wskazówki do zegarów, wskazówki zegarowe, zapięcia do biżuterii, zawieszki [biżuteria], zawieszki do breloków do kluczy, zawieszki do kółek na klucze, zegarki, zegary atomowe, zegary
i zegarki elektryczne, zegary słoneczne, zegary sterujące [zegary wzorcowe], złote nici [biżuteria], złoto, nieprzetworzone
lub kute, zwijane etui na biżuterię, żetony miedziane.
503155
(220) 2019 08 05
POLS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(531) 01.15.15, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi taksówkarskie, transport podróżnych
taksówką.
(210) 503303
(220) 2019 08 08
(731) Hoteles City Express, S.A.B. de C.V., Meksyk, MX
(540) (znak słowny)
(540) CITY EXPRESS HOTELES
(510), (511) 43 wynajmowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy, usługi rezerwacji pokojów, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi barowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami],
usługi restauracyjne, usługi hotelowe.
503346
(220) 2019 08 09
ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG,
Hamburg, DE
(540) (znak słowny)
(540) FELICITY LUBLIN
(510), (511) 35 usługi reklamy, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie przedsiębiorstwem, prace biurowe, usługi centrum handlowego, mianowicie organizacyjne i zawodowe zarządzanie centrum handlowym oraz usługi
w zakresie marketingu, organizowanie i koordynacja spraw
bieżących oraz pomoc, mianowicie organizowanie i prowadzenie imprez reklamowych, usługi doradcze w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, pomoc w zakresie zarządzania handlowego lub przemysłowego, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, bezpośrednia reklama pocztowa,
usługi public relations, publikowanie tekstów reklamowych,
przygotowywanie kolumn reklamowych, pokazy towarów
dla celów promocyjnych, pośrednictwo i realizacja transakcji
handlowych, także w ramach handlu elektronicznego, organizowanie kontaktów handlowych i biznesowych, również
za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie farb, barwników, środków wybielających i innych
substancji stosowanych w praniu, środków do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, mydeł, wyrobów perfumeryjnych, olejków eterycznych, preparatów toaletowych,
środków do pielęgnacji włosów, środków do czyszczenia zębów, olejów i tłuszczów przemysłowych, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie świec i knotów do celów oświetleniowych, preparatów farmaceutycznych i weterynaryjnych, wyrobów sanitarnych do celów medycznych, substancji dietetycznych do celów medycznych, żywności dla niemowląt,
plastrów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie materiałów
opatrunkowych, środków odkażających, metalowych materiałów i elementów dla budownictwa, budynków i przenośnych budynków z metalu, posągów i dzieł sztuki z metali
nieszlachetnych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
drzwi metalowych, bram metalowych, okien metalowych
i metalowych osłon okiennych, pojemników oraz metalo(210)
(731)
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wych artykułów transportowych i opakowaniowych, maszyn i obrabiarek do przetwarzania materiałów i produkcji,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie obrabiarek, narzędzi
ręcznych i przyborów obsługiwanych ręcznie, sztućców, broni białej, z wyjątkiem broni palnej, brzytew, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie urządzeń do nagrywania, transmisji
i reprodukcji dźwięku i obrazu, magnetycznych nośników
informacji, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie płyt
dźwiękowych, kas fiskalnych, maszyn liczących, urządzeń
do przetwarzania danych i komputerów, urządzeń do gaszenia ognia, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów
ortopedycznych, urządzeń do oświetlania, gotowania, chłodzenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę i celów sanitarnych,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pojazdów, sztucznych ogni, metali szlachetnych i ich stopów, ozdobnych pudełek z metali szlachetnych, puszek z metali szlachetnych,
monet, trofeów z metali szlachetnych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie posągów z metali szlachetnych i ich stopów, ozdób odzieżowych z metali szlachetnych, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie biżuterii, kamieni szlachetnych, zegarków i przyrządów zegarmistrzowskich, instrumentów muzycznych, papieru, tektury, podkładek papierowych, chusteczek papierowych, naklejek, stożkowych toreb
papierowych, toreb papierowych, pudełek z papieru, szyldów z papieru i tektury, materiałów drukowanych, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie materiałów introligatorskich, fotografii, artykułów piśmienniczych, klejów do artykułów papierniczych lub do celów gospodarstwa domowego,
materiałów dla artystów, pędzli, maszyn do pisania i artykułów biurowych (z wyjątkiem mebli), usługi sprzedaży detalicznej w zakresie materiałów instruktażowych i dydaktycznych (z wyjątkiem aparatów), materiałów opakowaniowych
z tworzyw sztucznych, czcionek drukarskich, matryc do druku, kauczuku, gutaperki, gumy, miki, kulek gumowych, mat
gumowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ozdobnych odznak z miki, tworzyw sztucznych w formie wyciśniętej stosowanych w produkcji, materiałów do pakowania,
uszczelniających i izolacyjnych, przewodów giętkich
(nie z metalu), usługi sprzedaży detalicznej w zakresie skóry
i imitacji skóry, skórzanych pudełek, skórzanych etui, toreb
skórzanych, skórzanych walizek, skórzanych toreb podróżnych, skórzanych sznurówek, skóry do mebli, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie skór zwierzęcych, skór surowych,
kufrów i toreb podróżnych, parasoli, parasoli przeciwsłonecznych i lasek, biczy, uprzęży i wyrobów rymarskich, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie materiałów budowlanych
(niemetalowych), mebli, luster, ram do obrazów, mebli
z drewna, drewnianych figurek, drewnianych pudełek, korków, szkatułek z korka, tablic korkowych (umeblowanie), mebli z trzciny, koszy wiklinowych, szkatułek z wikliny, pojemników z rogu, pojemników z kości, figurek z kości, popiersi z kości, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie biżuterii z kości
słoniowej, figurek z kości słoniowej, szkatułek z fiszbinu, fiszbinów do gorsetów i parasolek i parasoli, muszli, biżuterii
z żółtego bursztynu, szkatułek z żółtego bursztynu, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie statuetek z żółtego bursztynu, szkatułek z macicy perłowej, szkatułek z sepiolitu, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie przyborów i pojemników
gospodarstwa domowego lub kuchennych, grzebieni i gąbek, pędzli, z wyjątkiem pędzli malarskich, materiałów
do wyrobu szczotek i pędzli, artykułów do czyszczenia, wełny stalowej, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie nieprzetworzonego lub półprzetworzonego szkła, z wyjątkiem szkła
budowlanego, wyrobów szklanych, porcelany i wyrobów
ceramicznych, lin, sznurków, siatek, namiotów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie plandek, żagli, worków, materiały
wyściełających i wypełniających, z wyjątkiem gumy lub two-
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rzyw sztucznych, materiałów tekstylnych z nieprzetworzonych włókien, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie przędzy i nici do użytku tekstylnego, tekstyliów i wyrobów włókienniczych, narzut na łóżka i obrusów, odzieży, obuwia, nakryć głowy, koronek i haftów, wstążek i galonów, guzików,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie haftek, szpilek i igieł,
sztucznych kwiatów, dywanów, dywaników, wycieraczek
i mat, linoleum i innych materiałów do przykrywania podłóg,
ściennych materiałów dekoracyjnych (nietekstylnych), gier,
zabawek, artykułów gimnastycznych i sportowych, ozdób
choinkowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie mięsa,
ryb, drobiu i dziczyzny, ekstraktów mięsnych, konserwowanych, mrożonych, suszonych i gotowanych owoców i warzyw, galaretek, dżemów, kompotów, jaj, mleka i produktów
mlecznych, jadalnych olejów i tłuszczy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kawy, herbaty, kakao i substytutów kawy,
ryżu, tapioki i sago, mąki i produktów zbożowych, chleba,
ciast i wyrobów cukierniczych, lodów, cukru, miodu, melasy,
drożdży, proszku do pieczenia, soli, musztardy, octu, sosów
(przyprawy), przypraw, lodu, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie produktów rolnych, ogrodniczych i leśnych oraz
zbóż, żywych zwierząt, świeżych owoców i warzyw, nasion,
żywych roślin i kwiatów, karmy dla zwierząt, słodu, usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków owocowych, syropów
i innych preparatów do produkcji napojów, napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa), tytoniu, artykułów dla palaczy,
zapałek, 36 bankowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym, usługi podmiotu odpowiedzialnego za budowę,
mianowicie przygotowanie budowy pod względem finansowym, administrowanie domami czynszowymi, agencje
nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi
inwestycyjne, wynajmowanie pomieszczeń sklepowych
i biur oraz zarządzanie pomieszczeniami sklepowymi i biurami, zarządzanie finansami, 41 nauczanie, rozrywka, zajęcia
sportowe i kulturalne, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, warsztatów, kolokwiów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie zajęć
sportowych i konkursów, organizowanie wystaw dla celów
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie konkursów
(edukacyjnych lub rozrywkowych), nagrywanie na taśmach
wideo, zarządzanie obiektami rekreacyjnymi, sportowymi
i rozrywkowymi oraz wynajem obiektów rekreacyjnych,
sportowych i rozrywkowych.
503604
(220) 2019 08 20
PULINNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ModulAir
(210)
(731)

(531) 29.01.04, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 10 inhalatory, inhalatory do użytku medycznego
i leczniczego, aparaty i instrumenty medyczne do podawania substancji medycznych i leczniczych w postaci wziewnej,
nebulizatory.
503619
(220) 2019 08 19
LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) IDĘ w to!

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
za pośrednictwem Internetu oraz zamówień katalogowych,
w sieciach handlowych, supermarketach, hipermarketach,
dyskontach, obejmujące zgrupowanie na rzecz osób trzecich produktów spożywczych, produktów drogeryjnych
i chemicznych, produktów dla niemowląt i dzieci, artykułów
ogrodowych, wydawnictw, prasy, artykułów papierniczych,
produktów przemysłowych (takich jak: artykuły sportowe,
artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt RTV, sprzęt AGD,
meble, sprzęt turystyczny, tekstylia, zabawki, narzędzia, płyty,
kasety, sprzęt komputerowy) tak, aby umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu tych produktów w dobrych warunkach, promocja sprzedaży, reklama, dystrybucja
materiałów reklamowych, usługi franchisingowe związane
z organizowaniem i prowadzeniem działalności handlowej
w sieci pod określoną marką, usługi administracyjne związane z zawieraniem kontraktów franchisingowych dotyczących restauracji typu fast-food, doradztwo biznesowe w zakresie franchisingu, 36 usługi bankowe, usługi bankomatów,
37 usługi pralni, prasowanie, naprawy odzieży, naprawy obuwia, usługi stacji obsługi samochodów, stacje paliw, mycie
samochodów, 39 usługi agencji i biur turystycznych polegające na organizowaniu podróży dla osób trzecich, 41 obsługa
salonów gier, usługi w zakresie gier na pieniądze, usługi w zakresie gier hazardowych, obsługa gier w systemie on-line,
organizowanie i obsługa imprez, 43 usługi gastronomiczne:
kawiarnie, kafeterie, restauracje, bary szybkiej obsługi (snack-bary), przygotowanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa.
(210)
(731)
(540)
(540)
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do użytku w e-papierosach, 35 sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
zaopatrzenia medycznego, usługi sprzedaży przez Internet
artykułów spożywczych, usługi marketingowe, outsourcing,
reklama, 44 usługi medyczne, usługi medycyny alternatywnej, salony piękności, usługi z zakresu szkółek roślin.
(210)
(731)
(540)
(540)

503759
(220) 2019 08 24
TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
De los VALLES MEDIUM DRY OWOCE BUDOWA
WYTRAWNOŚĆ KWASOWOŚĆ ALKOHOL

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 25.05.02, 25.12.25,
11.03.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.
(210)
(731)
(540)
(540)

503912
(220) 2019 08 28
ZACKIEWICZ TOMASZ DANIEL, Jelenia Góra
(znak słowno-graficzny)
ASURA FIGHTWEAR

503652
(220) 2019 08 21
GAWROŃSKI ZBIGNIEW, Gidle
(znak słowno-graficzny)
MEDiJUANA

(531) 05.03.11, 05.05.20, 05.03.13, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, olejki do celów kosmetycznych,
kremy kosmetyczne, mydło, preparaty do prania, 5 białkowe
suplementy diety, preparaty farmaceutyczne, olejki lecznicze, leki dla ludzi, plastry, 16 papier, czasopisma, ręczniki
papierowe, kalendarze, książki, publikacje drukowane, afisze,
plakaty, 32 napoje bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów bezalkoholowych, napoje izotoniczne, 34 waporyzatory dla palaczy, papierosy elektroniczne, ciekłe roztwory

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 03.01.08
(510), (511) 25 bandany na szyję, bielizna osobista, bielizna
wchłaniająca pot, bluzy, kombinezony, buty, buty sportowe,
chusty, fulardy, czapki, daszki, dzianina, kamizelki, kaptury,
koszule, koszula z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne,
kurtki, majtki, nakrycia głowy, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie sportowe, odzież, odzież gimnastyczna, paski,
podkoszulki, spodnie, slipy, szaliki, t-shirty.
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503965
(220) 2019 08 30
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 26.02.07, 17.01.02, 17.01.05
(510), (511) 3 mleczko kosmetyczne, kremy do pielęgnacji
ciała, płyny do mycia ciała, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, szampony, płyny do kąpieli, mleczko do mycia
ciała, balsamy do pielęgnacji ciała, lotiony do celów kosmetycznych, 5 jednorazowe pieluchy dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe pielucho-majtki
dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe majtki dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, wkładki urologiczne.
503973
(220) 2019 08 30
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) prebiotic protection odour stop
(210)
(731)
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503981
(220) 2019 08 30
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 26.13.25
(510), (511) 3 mleczko kosmetyczne, kremy do pielęgnacji
ciała, płyny do mycia ciała, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, szampony, płyny do kąpieli, mleczko do mycia
ciała, balsamy do pielęgnacji ciała, lotiony do celów kosmetycznych, 5 jednorazowe pieluchy dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe pielucho-majtki
dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe majtki dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, wkładki urologiczne.
503983
(220) 2019 08 30
BROWARY REGIONALNE JAKUBIAK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dziekanów Nowy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fit Beer Z GUARANĄ CB BROWAR CIECHAN 1864

(210)
(731)

(531) 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01, 24.15.02, 24.17.05
(510), (511) 3 szampony, mleczko kosmetyczne, kremy
do pielęgnacji ciała, płyny do mycia ciała, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, płyny do kąpieli, emulsja
do celów kosmetycznych, mleczko do mycia ciała, balsamy
do pielęgnacji ciała, lotiony do celów kosmetycznych, kremy
oczyszczające do celów kosmetycznych.
503978
(220) 2019 08 30
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ptimat
(210)
(731)

(531) 17.01.02, 17.01.05, 27.05.01
(510), (511) 3 mleczko kosmetyczne, kremy do pielęgnacji
ciała, płyny do mycia ciała, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, szampony, płyny do kąpieli, mleczko do mycia
ciała, balsamy do pielęgnacji ciała, lotiony do celów kosmetycznych, 5 jednorazowe pieluchy dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe pielucho-majtki
dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe majtki dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, wkładki urologiczne.

(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.07.02, 02.01.08
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej napojów bezalkoholowych
i piwa, usługi w zakresie marketingu i reklamy, promocja
sprzedaż, organizowanie targów, wystaw i festynów w celach handlowych i reklamowych.
(210) 503989
(220) 2019 08 30
(731) CD SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NUSSOLEK
(510), (511) 30 masa miodowo-czekoladowa, masa miodowo-czekoladowa z komponentami smakowymi, krem czekoladowy.
504005
(220) 2019 08 31
MANGO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) Mango INVESTMENT
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(540) BIFIX Friki Fruits
(510), (511) 5 ziołowe herbaty lecznicze, zioła lecznicze,
29 owoce suszone, dżemy, powidła, kompoty, konfitury,
30 herbaty, cukierki-żelki, 32 napoje i soki owocowe.
504118
(220) 2019 09 05
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.24, 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.
504007
(220) 2019 08 31
MANGO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Mango INVESTMENT
(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.
(210)
(731)

(210) 504021
(220) 2019 09 02
(731) Lincoln Global, Inc., City of Industry, US
(540) (znak słowny)
(540) MIDIMAGSTER
(510), (511) 6 drut spawalniczy, drut lutowniczy, pręty metalowe do spawania i lutowania twardego, stopy metalu
zwykłego do spawania, lutowania i lutowania twardego,
7 elektrody spawalnicze, maszyny spawalnicze, maszyny
do spawania łukiem elektrycznym, generatory spawalnicze, maszyny do spawania gazowego, maszyny do spawania napędzane silnikiem, maszyny do cięcia plazmowego, podajniki drutu spawalniczego, maszyny używane
do spawania i cięcia plazmowego, 9 kaski spawalnicze,
okulary ochronne do spawania, maski do twarzy do spawania, maski oddechowe do spawania i cięcia plazmowego, odzież ochronna do spawania i cięcia plazmowego,
rękawice spawalnicze, odzież ognioodporna do spawania
i cięcia plazmowego, źródła zasilania inwerterowego dla
maszyn spawalniczych, źródła energii elektrycznej dla
maszyn spawalniczych, transformatory i prostowniki dla
maszyn spawalniczych.
504044
(220) 2019 09 03
BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA,
Górki Małe
(540) (znak słowny)
(210)
(731)

(531) 24.17.20, 26.02.01, 26.07.03, 27.05.01, 29.01.14
(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
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, tofu, warzywa gotowane, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, wieprzowina, wywar, bulion, zsiadłe mleko, zupy, żelatyna, żółtka jajek,
30 preparaty aromatyzujące do żywności, batony zbożowe,
bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, chałwa, chipsy [produkty
zbożowe], chleb, cukier, cykoria [substytut kawy], czekola-
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da, 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
odalkoholizowane, 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, wytwarzanie
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 [szkole-
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nie], 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 sanatoryjne, 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.
(210)
(731)
(540)
(540)

504175
(220) 2019 09 06
ASZYK KARINA GLAM HOME, Toruń
(znak słowno-graficzny)
GH

(531) 25.01.05, 25.01.09, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, barki meblowe ruchome, półki biblioteczne, szkatułki na biżuterię, stojaki do butelek, stojaki na czasopisma, osprzęt do drzwi i okien niemetalowy,
figurki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych,
gabloty meblowe, karnisze do zasłon, kojce i kolebki dla
dzieci, wyroby koszykarskie, krzesła, kwietniki, legowiska dla
zwierząt domowych, skrzynki na listy niemetalowe i niemurowane, lustra, łóżka, maty wyjmowane do zlewów, ramy
do obrazów, wieszaki na odzież, pojemniki do pakowania
z tworzyw sztucznych, podpórki do roślin, pościel (poza
bielizną pościelową), poduszki, jaśki, pudełka drewniane lub
z tworzyw sztucznych, wachlarze, wyroby z wikliny, ramki
do haftowania, kosze niemetalowe, 21 porcelana, w tym bibeloty, misy, miski, miseczki, w tym ze szkła, talerze nie z metali szlachetnych, kubki i filiżanki nie z metali szlachetnych,
zastawa stołowa inna niż noże, widelce i łyżki, nie z metali
szlachetnych, czajniczki do herbaty nie z metali szlachetnych, szklanki do napojów, kieliszki, przybory kuchenne
nie z metali szlachetnych, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym nie z metali szlachetnych, wazony
nie z metali szlachetnych, świeczniki i lichtarze nie z metali
szlachetnych, stojaki na kubki, pojemniki na wino, sztućce
drewniane, tace do użytku domowego nie z metali szlachetnych, podstawki pod kieliszki, talerze i świeczniki nie z papieru i nie z tkanin, kosze, koszyki i kontenerki do użytku
domowego nie z metali szlachetnych, stojaki na wino,
przybory toaletowe, wiadra i konewki, wyroby ceramiczne
i szklane dla gospodarstwa domowego, deski do krojenia
w kuchni, kosze do chleba, cukiernice nie z metali szlachetnych, czary nie z metali szlachetnych, doniczki na kwiaty
i osłony na nie, nie z papieru, dozowniki mydła, papieru
toaletowego i ręczników papierowych, dzbanki, fajans, figurki z porcelany, terakoty i szkła, formy i foremki kuchenne,
garnki, rondle, patelnie kuchenne i pokrywki do nich, gąbki
toaletowe, gąsiory, przybory do użytku w gospodarstwie
domowym nie z metali szlachetnych, serwisy do herbaty
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i kawy nie z metali szlachetnych, sitka i zaparzaczki do herbaty i kawy nie z metali szlachetnych, ircha do czyszczenia,
kieliszki do jajek, młynki do kawy ręczne, klosze do przykrywania żywności, korkociągi, koszyki piknikowe, koziołki pod sztućce na stół, wyroby kryształowe, kubły i kosze,
w tym na śmieci, kufle do piwa, pojemniki kuchenne, w tym
na żywność, łopatki do ciast, naczynia ceramiczne, ręczne
wyciskacze do owoców, talerze do owoców, talerze papierowe, zraszacze do podlewania roślin, ścierki do mycia podłóg, półki na przyprawy nie z metali szlachetnych, półmiski
do jarzyn, przesiewacze i sita do gospodarstwa domowego,
przybory kuchenne nieelektryczne, zestawy do przypraw,
pucharki na owoce, pułapki na gryzonie, rękawice do prac
domowych i ogrodniczych, salaterki nie z metali szlachetnych, serwetniki nie z metali szlachetnych, spryskiwacze dla
gospodarstwa domowego, dzieła sztuki z porcelany, terakoty i szkła, wazy do zup, suszarki do bielizny, klamerki i zapinki
do bielizny, butelki i otwieracze do butelek, cedzaki i durszlaki kuchenne, formy do ciast, czajniki i czajniczki nieelektryczne, ręczne narzędzia do czyszczenia, ściereczki, pakuły
i odpady wełniane do czyszczenia, deski do prasowania,
trzepaczki do dywanów nie będące maszynami, klatki dla
zwierząt i ptaków domowych, przybory kosmetyczne, łapki
na muchy, miski, mopy, wanienki i nocniki dla dzieci, pędzle
kuchenne.

i kawy nie z metali szlachetnych, sitka i zaparzaczki do herbaty i kawy nie z metali szlachetnych, ircha do czyszczenia,
kieliszki do jajek, młynki do kawy ręczne, klosze do przykrywania żywności, korkociągi, koszyki piknikowe, koziołki pod sztućce na stół, wyroby kryształowe, kubły i kosze,
w tym na śmieci, kufle do piwa, pojemniki kuchenne, w tym
na żywność, łopatki do ciast, naczynia ceramiczne, ręczne
wyciskacze do owoców, talerze do owoców, talerze papierowe, zraszacze do podlewania roślin, ścierki do mycia podłóg, półki na przyprawy nie z metali szlachetnych, półmiski
do jarzyn, przesiewacze i sita do gospodarstwa domowego,
przybory kuchenne nieelektryczne, zestawy do przypraw,
pucharki na owoce, pułapki na gryzonie, rękawice do prac
domowych i ogrodniczych, salaterki nie z metali szlachetnych, serwetniki nie z metali szlachetnych, spryskiwacze dla
gospodarstwa domowego, dzieła sztuki z porcelany, terakoty i szkła, wazy do zup, suszarki do bielizny, klamerki i zapinki
do bielizny, butelki i otwieracze do butelek, cedzaki i durszlaki kuchenne, formy do ciast, czajniki i czajniczki nieelektryczne, ręczne narzędzia do czyszczenia, ściereczki, pakuły
i odpady wełniane do czyszczenia, deski do prasowania,
trzepaczki do dywanów nie będące maszynami, klatki dla
zwierząt i ptaków domowych, przybory kosmetyczne, łapki
na muchy, miski, mopy, wanienki i nocniki dla dzieci, pędzle
kuchenne.

(210) 504184
(220) 2019 09 06
(731) ASZYK KARINA GLAM HOME, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) Glam Home
(510), (511) 20 meble, barki meblowe ruchome, półki biblioteczne, szkatułki na biżuterię, stojaki do butelek, stojaki na czasopisma, osprzęt do drzwi i okien niemetalowy,
figurki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych,
gabloty meblowe, karnisze do zasłon, kojce i kolebki dla
dzieci, wyroby koszykarskie, krzesła, kwietniki, legowiska dla
zwierząt domowych, skrzynki na listy niemetalowe i niemurowane, lustra, łóżka, maty wyjmowane do zlewów, ramy
do obrazów, wieszaki na odzież, pojemniki do pakowania
z tworzyw sztucznych, podpórki do roślin, pościel (poza
bielizną pościelową), poduszki, jaśki, pudełka drewniane lub
z tworzyw sztucznych, wachlarze, wyroby z wikliny, ramki
do haftowania, kosze niemetalowe, 21 porcelana, w tym bibeloty, misy, miski, miseczki, w tym ze szkła, talerze nie z metali szlachetnych, kubki i filiżanki nie z metali szlachetnych,
zastawa stołowa inna niż noże, widelce i łyżki, nie z metali
szlachetnych, czajniczki do herbaty nie z metali szlachetnych, szklanki do napojów, kieliszki, przybory kuchenne
nie z metali szlachetnych, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym nie z metali szlachetnych, wazony
nie z metali szlachetnych, świeczniki i lichtarze nie z metali
szlachetnych, stojaki na kubki, pojemniki na wino, sztućce
drewniane, tace do użytku domowego nie z metali szlachetnych, podstawki pod kieliszki, talerze i świeczniki nie z papieru i nie z tkanin, kosze, koszyki i kontenerki do użytku
domowego nie z metali szlachetnych, stojaki na wino,
przybory toaletowe, wiadra i konewki, wyroby ceramiczne
i szklane dla gospodarstwa domowego, deski do krojenia
w kuchni, kosze do chleba, cukiernice nie z metali szlachetnych, czary nie z metali szlachetnych, doniczki na kwiaty
i osłony na nie, nie z papieru, dozowniki mydła, papieru
toaletowego i ręczników papierowych, dzbanki, fajans, figurki z porcelany, terakoty i szkła, formy i foremki kuchenne,
garnki, rondle, patelnie kuchenne i pokrywki do nich, gąbki
toaletowe, gąsiory, przybory do użytku w gospodarstwie
domowym nie z metali szlachetnych, serwisy do herbaty

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

504185
(220) 2019 09 06
CIAPAŁA MARIUSZ BIURO PROJEKTOWE, Nowy Sącz
(znak słowno-graficzny)
BIURO PROJEKTOWE MARIUSZ CIAPAŁA mc

(531) 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 42 usługi projektowania dotyczące instalowania
akcesoriów sanitarnych, usługi projektowania technicznego
związane z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi.
504205
(220) 2019 09 06
ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) ziaja antyoksydacja jagody acai
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, środki do mycia i pielęgnacji włosów, szampony, odżywki, lotony, farby do włosów, środki do pielęgnacji i ochrony skóry, kremy, balsamy,
żele, mleczka, emulsje, peelingi, toniki, maseczki, płyny
regeneracyjne, preparaty kosmetyczne do i po opalaniu,
środki do mycia, mydła, żele, preparaty do kąpieli, preparaty
do higieny intymnej, preparaty do golenia, przed i po goleniu, wody toaletowe, wody kolońskie, olejki eteryczne,
olejki do masażu, antyperspiranty, dezodoranty osobiste,
środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 produkty i półprodukty farmaceutyczne, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, lecznicze środki
do mycia i pielęgnacji włosów, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, produkty higieniczne, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej,
środki dezynfekcyjne.
(210)
(731)
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504272
(220) 2019 09 09
RADOXIM-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grębocice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R RADOXIM HANDEL WYNAJEM
(210)
(731)

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 beton, beton zbrojony, beton ogniotrwały, beton syntetyczny, belki betonowe, słupy betonowe,
podłogi betonowe, płyty betonowe, betonowe przewody,
pokrycia betonowe, bloczki betonowe, ściany betonowe,
panele betonowe, beton do odlewania, kostki brukowe
betonowe, betonowe materiały budowlane, betonowe
elementy brukowe, masa betonowa prefabrykowana, betonowe ściany oporowe, betonowe elementy budowlane,
beton gotowy do użycia, budowlane elementy z betonu,
gotowe betonowe elementy budowlane, ściany betonowe
do celów budowlanych, beton samopoziomujący do użytku
w budownictwie, beton przemysłowy do użytku w pracach
w zakresie inżynierii lądowej, wymieszany beton wylewany
na miejscu, gips jako materiał budowlany, odlewy gipsowe,
płytki gipsowe, tynk gipsowy, płyta gipsowo - kartonowa,
gipsowe płyty ścienne, zaprawa murarska gipsowa, płyty
gipsowe do celów budowlanych, szybko twardniejący gips
do celów budowlanych, odlewy z gipsu do celów dekoracyjnych, płyty gipsowo-kartonowe odporne na powstawanie
pleśni, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa drewna, materiałów budowlanych, maszyn górniczych, maszyn budowlanych, 37 usługi budowlane, usługi wyburzeniowe, budowa
bloków mieszkalnych, budowa budynków mieszkalnych
i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa części budynków, budowa domów, budowa
domów na zamówienie, budowa nieruchomości, budowa
nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości
mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budownictwo, nadzór nad robotami budowlanymi, stawianie
fundamentów, stawianie ogrodzeń zabezpieczających, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane w zakresie
budowania na potrzeby przemysłu, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie
stawiania budynków, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradztwa w zakresie budowy
budynków, usługi generalnych wykonawców budowlanych,
usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie obszarów
mieszkalnych, wznoszenie prefabrykowanych budynków
i konstrukcji, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji
w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projektem
budowy, budowanie konstrukcji żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków przesuwnych i wznoszących, murarstwo,
powlekanie murów, spoinowanie murów, układanie dachówki, murowanie lub murowanie z bloczków, nakładanie
wylewki posadzkowej, przygotowywanie terenu pod budowę, usługi w zakresie stawiania ogrodzeń, montaż ogro-
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dzeń, montaż tymczasowych ogrodzeń, stawianie ogrodzeń
zabezpieczających, usługi w zakresie wypożyczania maszyn
budowlanych, wynajem ciężkiego sprzętu, wynajem maszyn
budowlanych, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem
sprzętu do betonowania, wynajem sprzętu do robót ziemnych, wynajem sprzętu do przenoszenia materiałów, wynajem urządzeń do podnoszenia do użytku w budownictwie,
wypożyczanie maszyn budowlanych, wypożyczanie maszyn
do robót ziemnych, udzielanie informacji w związku z wynajmem maszyn i urządzeń budowlanych, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn budowlanych, instalacja, konserwacja
i naprawa maszyn górniczych, 42 projektowanie budowlane, opracowywanie projektów budowlanych, projektowanie budynków przemysłowych, opracowywanie projektów
technicznych do projektów budowlanych, projektowanie
budynków, projektowanie zewnętrznej części budynków,
usługi projektowania wnętrz budynków, usługi w zakresie
projektowania budynków, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, usługi projektowania wspomaganego komputerowo w zakresie projektów budowlanych, opracowanie
projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, usługi
doradcze związane z projektowaniem budynków, przygotowywanie raportów związanych z opracowaniami projektów
technicznych do projektów budowlanych, projektowanie
urbanistyczne, doradztwo w zakresie projektów technologicznych, usługi technologiczne w zakresie projektowania,
usługi technologiczne i projektowanie w tym zakresie, technologiczne badania projektowe, projektowanie technologiczne.
504287
(220) 2019 09 10
WSMAQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIETA WSMAQ JEDZ NA ZDROWIE

(210)
(731)

(531)

11.01.03, 11.01.09, 11.03.18, 09.01.10, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering).
504367
(220) 2019 09 12
CONQUEROR-TRAVEL CLUB SZERKUS
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stryszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CONQUEROR TRAVEL CLUB
(210)
(731)
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(531) 04.03.01, 27.05.01
(510), (511) 39 usługi związane z organizowaniem podróży,
usługi związane z doradztwem w zakresie podróży, usługi
związane z organizowaniem i rezerwacją rejsów, podróży,
wypraw oraz wycieczek, usługi związane z organizowaniem
wycieczek z pilotem, usługi związane z pilotowaniem wycieczek, usługi związane ze świadczeniem usług w zakresie
informacji podroży, usługi agencji podróży polegające na organizowaniu podróży.
(210)
(731)
(540)
(540)

504443
(220) 2019 09 13
FUNDACJA ZWOLNIENI Z TEORII, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
zwolnieni z teorii

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 telekomunikacja, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, usługi w zakresie sportu i kultury.
(210)
(731)
(540)
(540)

504619
(220) 2019 09 19
YANG ANTONELLA, Wolica
(znak słowno-graficzny)
sockso

[odzież], garnitury [odzież], gorsety [bielizna damska], gorsy
koszul, halki [bielizna], halki, półhalki, kamizelki, kamizelki dla
rybaków, kieszenie do odzieży, kimona, kimona japońskie,
kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież],
koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki [odzież],
kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, leginsy, majtki damskie, mankiety, mundury, narzutki na ramiona,
odzież, odzież gotowa, odzież haftowana, odzież papierowa,
odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie [odzież], palta,
pantofle kąpielowe, paski [odzież], pelisy, pikowane kurtki
[odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podszewki gotowe [część
garderoby], poncza, pończochy, pończochy wchłaniające
pot, potniki, pulowery, rajstopy, sandały kąpielowe, sarongi,
skarpetki, spódnice, spódnico - spodenki, stroje plażowe,
stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia
na bluzkę, swetry, szale, szlafroki, togi.
504672
(220) 2019 09 20
FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SYRENA
W KUTNIE SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) (znak słowny)
(540) VOSCO SERENA
(510), (511) 12 samochody, samochody sportowe, rowery,
pojazdy elektryczne, motocykle, motorowery, furgony, autokary, drony cywilne, drony wyposażone w kamerę, łodzie.
(210)
(731)

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

(531) 01.01.05, 01.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 23 nici i przędza do cerowania, nici i przędza
do haftowania, nici i przędza do szycia, nici i przędza elastyczna do celów włókienniczych, nici i przędza z bawełny,
nici i przędza z jedwabiu, nici i przędza z juty, nici i przędza
z konopi siewnych, nici i przędza z lnu, nici i przędza z włókna kokosowego, nici i włókna z sztucznego jedwabiu, uprzędzone nitki i przędza, wełna uprzędzona, 24 adamaszek,
aksamit, bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, bielizna
wzorzysta, brokaty, bukram [płótno klejone], dymka, dzianina, dżersej [materiał], elastyczne materiały tkane, flanela
[tkanina], gaza [tkanina], jedwab [tkanina], kaliko [tkanina],
krepa [tkanina], krepon, materiały do tapicerki, materiały nieprzepuszczające gazów na balony lotnicze, moleskin [tkanina], płótna do haftu, poszewki [tkanina], poszewki z tkanin
do kapeluszy, w belach, pokrycia na meble z tkanin, ratyna
[tkanina], rzadkie płótno, sukno bilardowe, szewiot [tkanina],
sztandary z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych,
tafta [tkanina], tiul, tkanina do obuwia, tkanina konopna, tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny imitujące skóry zwierzęce,
tkaniny jedwabne do szablonów drukarskich, tkaniny lniane,
tkaniny na bieliznę osobistą, tkaniny na sita, tkaniny pokryte
motywem rysunkowym do haftowania, tkaniny wełniane,
tkaniny z ostnicy esparto, tkaniny z ramii, tkaniny ze sztucznego jedwabiu, włosianka [materiał na worki], wsypa [bielizna pościelowa], wyściółka z materiału do obuwia zefir [tkanina], 25 antypoślizgowe akcesoria do obuwia, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, body [bielizna],
bokserki, bryczesy, daszki do czapek, długie luźne stroje,
dzianina [odzież], fartuchy [odzież], futra [odzież], gabardyna
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504763
(220) 2019 09 23
JURASZCZYK DAWID, Rybnik
(znak słowno-graficzny)
E Esentis

(531) 19.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 naturalne olejki eteryczne, esencje i olejki
eteryczne, olejki perfumowane do produkcji preparatów
kosmetycznych, olejki eteryczne do użytku w produkcji
wyrobów zapachowych, perfumeryjne produkty, esencjonalne olejki, zmieszane olejki eteryczne, woda kwiatowa,
środki perfumeryjne i zapachowe, aromaty do perfum, bazy
do perfum kwiatowych, chusteczki perfumowane, dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], ekstrakty kwiatowe
[perfumy], ekstrakty perfum, perfumowane wody toaletowe, zapachy, woda perfumowana, woda lawendowa, woda
kolońska, syntetyczne produkty perfumeryjne, substancje
zapachowe do użytku osobistego, substancje aromatyczne
do zapachów, płyny do aromaterapii, produkty perfumeryjne, preparaty zapachowe, perfumy w płynie, perfumy w postaci stałej: kremy, balsamy do ciała, kosmetyki, 35 usługi
handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi,
usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi, zapachowymi i pielęgnacyjnymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapachowymi.
(210) 504796
(220) 2019 09 24
(731) ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowny)
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(540) OPTIMA-24
(510), (511) 9 aparatura i urządzenia do regulacji przepływu energii elektrycznej, szafy rozdzielcze, rozdzielnice elektryczne średniego napięcia: rozdzielnice średniego napięcia
w izolacji gazowej.
504800
(220) 2019 09 24
MIŚNIAKIEWICZ SEBASTIAN JAN SEOPROFI,
Więckowice
(540) (znak słowny)
(540) reservante
(510), (511) 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, komputerowe zarządzanie
plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach
wydawania oprogramowania, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji
dodatkowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać
za kliknięcie”, 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 w handlu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, 42 doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, hosting stron internetowych,
instalacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa
[PaaS], powielanie programów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, tworzenie platform komputerowych,
tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi
szyfrowania danych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)

504815
(220) 2019 09 24
RAMSTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rebitalia
(210)
(731)
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(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry, 5 preparaty
lecznicze na porost włosów, lecznicze płyny do włosów.
504817
(220) 2019 09 24
GĄSIOROWSKA SYLWIA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA HYDROLIS, Gostynin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYDROLIS
(210)
(731)

(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż wodnego roztworu mocznika
o nominalnym stężeniu 32,5 % na terenie Unii Europejskiej,
39 usługi transportowe, dystrybucja wodnego roztworu
mocznika o nominalnym stężeniu 32,5 %.
504825
(220) 2019 09 25
BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Kredyt zielonych zmian
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, komputery i sprzęt peryferyjny do komputerów, dane zapisane
na nośnikach magnetycznych i optycznych m.in. na taśmach, dyskach, dyskietkach, programy komputerowe, nośniki dźwięku i obrazu, magnetyczne i optyczne nośniki
danych, karty kodowane magnetycznie do przechowywania danych, elektroniczne wielofunkcyjne karty do usług
finansowych, karty płatnicze/obciążeniowe, karty bankomatowe, elektroniczne karty czekowe, karty kredytowe,
karty debetowe, elektroniczne urządzenia obsługiwane
ręcznie do płacenia i przeliczania oraz przetwarzania osobistych danych, elektroniczne karty ATM, karty dostępowe,
zintegrowane karty chipowe oraz systemy dla ich wspomagania, urządzenia ATM jako bankomaty, czytniki kart,
oprogramowanie komputerowe do przeprowadzania usług
finansowych i bankowych, usług zarządzania kontami bankowymi, usług płatniczych, analiz finansowych i raportów
finansowych, usług zarządzania finansowego i usług informacyjnych dotyczących bankowości i finansów, oprogramowanie komputerowe umożliwiające przeszukiwanie danych
dotyczących bankowości i finansów, publikacje, nowości,
magazyny, periodyki, broszury i ulotki - wszystkie w postaci
elektronicznej zapisane na nośnikach magnetycznych lub
optycznych, 16 papier, drukowane artykuły papierowe i materiały reklamowe, druki, materiały biurowe, gazety, periodyki, książeczki czekowe, publikacje drukowane, magazyny,
ulotki o tematyce finansowej, książeczki informacyjne, karty
z tworzyw sztucznych, karty foliowane z drukiem, broszury
o tematyce finansowej, zaproszenia papierowe, terminarze,
35 usługi: prowadzenia rachunków, prowadzenia ksiąg, przygotowywania list płac, wycen gospodarczych, badania rynku
i doradztwa biznesowego, reklamy, promocji oraz informacji
na tych polach, dystrybucji i rozpowszechniania materiałów
reklamowych, takich jak: ulotki, prospekty, materiały drukowane i próbki, publikowania materiałów reklamowych,
informacji handlowej i gospodarczej świadczonych on-line
z komputerowej bazy danych, sieci komputerowej, globalnej sieci komputerowej lub Internetu, kompilacji ogłoszeń
reklamowych do wykorzystania w Internecie, zarządzania
działalnością gospodarczą, doradztwa biznesowego, kompilacji katalogów, list adresowych, ogłoszeń reklamowych
(210)
(731)
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dla publikowania w globalnych sieciach komputerowych lub
w Internecie, przydzielania przestrzeni na stronach internetowych w celu reklamy towarów i usług, administrowania
biznesem w celu przeprowadzania sprzedaży poprzez Internet, planowania biznesowego, analiz rynkowych i badania rynku, gromadzenia, magazynowania i przetwarzania
danych, biznesowe odnoszące się do sponsorowania, doradztwa, konsultacji i informowania dotyczące wszystkich
w/w usług, 36 usługi: analiz finansowych, bankowe, bankowe z dostępem bezpośrednim, banków oszczędnościowych,
maklerskie w zakresie finansów, maklerstwa giełdowego, notowań giełdowych, sponsorowania finansowego, finansowe
w związku z likwidacją przedsiębiorstw, operacji związane
z finansami: bankowymi, wekslowymi, dyskontowymi, eurowalutowymi, gospodarczymi, księgowymi, otwartego rynku,
gotówkowymi, zamknięcia roku obrotowego. emisyjnymi,
inwestowania kapitałowego, zbierania funduszy na cele dobroczynne, weryfikacji czeków, operacji rozrachunkowych,
doradztwa finansowego, doradztwa ubezpieczeniowego,
pośrednictwa ubezpieczeniowego, kredytowania, kredytowania ratalnego, wydawania kart kredytowych, obsługi kart
kredytowych, obsługi kart debetowych, lokat kapitałowych,
emisji bonów wartościowych, czeków podróżnych, depozytowania przedmiotów wartościowych, wycen finansowych,
ubezpieczeniowe, w tym ubezpieczeń na życie, bankowości,
wycen nieruchomości, wymiany pieniędzy, pośrednictwa
w obrocie bankowym, powiernicze, informacji finansowej,
ubezpieczeniowej, zarządzania finansowego majątkiem,
sporządzania ekspertyz dla celów fiskalnych, obsługi funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, transferu
elektronicznego środków finansowych, udzielania gwarancji
finansowych, zawierania umów kredytowych, leasingu finansowego, pożyczkowe pod zastaw, obsługi pożyczek pod
zastaw hipoteczny, finansowania pożyczek, prowadzenia kas
oszczędnościowych, wyceny nieruchomości, tworzenia funduszy wzajemnych, świadczeń emerytalnych, sponsorowania finansowego, w zakresie depozytów sejfowych, wyceny
i obrotu numizmatami, wszystkie wymienione usługi świadczone także on-line, 41 usługi: edukacyjne i szkoleniowe, publikacji elektronicznej on-line, aranżacji i prowadzenia seminariów, kongresów, konferencji i wystaw, edukacji i treningu
w zakresie bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności
gospodarczej i inwestycyjnej, publikowania materiałów drukowanych, periodyków, magazynów, broszur i ulotek oraz
innych tekstów dotyczących bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności gospodarczej i inwestycji, doradztwa,
konsultacji i informacyjne w zakresie ww. usług, organizacji
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizacji
imprez rozrywkowych, sportowych i kulturalnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

504835
(220) 2019 09 25
ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra
(znak słowno-graficzny)
SOS
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(531) 02.09.23, 01.15.05, 27.05.01
(510), (511) 30 musztardy, musztardy smakowe, musztardy
przyprawowe, majonezy, majonezy smakowe, majonezy
przyprawowe, sosy majonezowe smakowe, ketchupy, ketchupy smakowe, ketchupy przyprawowe, preparaty do przygotowywania sosów, sosy, sosy mięsne, sosy do sałatek, sosy
przyprawowe, sosy warzywne, sosy ziołowe, sosy do mięs,
sosy majonezowe, sosy sojowe, sosy pomidorowe, dressingi,
dipy, pesto, ekstrakty warzywne i mięsne, aromaty i przyprawy do żywności, ocet, marynaty do mięs.
504837
(220) 2019 09 25
LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH
FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) LIPS ARCHITECT
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, preparaty
do makijażu, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała
i włosów, antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach,
aromaty i olejki aromatyczne, balsamy, barwniki do celów
kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi, ekstrakty
do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, preparaty
do golenia, kadzidła, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków,
kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy odżywcze i nawilżające, kremy do rąk, lakiery do paznokci, lotiony
do celów kosmetycznych, masła do ciała, maski do włosów,
maści do celów kosmetycznych, mgiełki kosmetyczne,
mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła
przeciwpotowe, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów
perfumeryjnych, olejki toaletowe, olejki do kąpieli, kosmetyki
do stylizacji włosów, odżywki do włosów, płyny do układania
włosów, preparaty do układania włosów, pianki do układania
włosów, lakiery do utrwalania fryzury, preparaty do pielęgnacji paznokci, produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, płyny
do pielęgnacji włosów, płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty
kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
włosów, nawilżające preparaty kosmetyczne, ściągające preparaty kosmetyczne, złuszczające preparaty kosmetyczne,
preparaty do ochrony przed słońcem, serum kosmetyczne,
serum do włosów, sole kąpielowe, szampony, szminki, środki
do czyszczenia zębów, środki zapachowe odświeżające powietrze, produkty toaletowe, woda toaletowa, przybory toaletowe zawarte w tej klasie, patyczki z watą do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, wyroby perfumeryjne, żele,
żele do włosów, żele do masażu, preparaty kosmetyczne
do masażu, olejki do masażu, peelingi, peelingi do masażu,
peelingi do twarzy i do ciała, oliwki do masażu, kremy i peelingi do stóp, kosmetyki do pielęgnacji stóp, żele do stóp,
preparaty do pedicure.
(210)
(731)

(210) 504893
(220) 2019 09 26
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
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(540) Naturellki
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, olejki eteryczne, detergenty do użytku sanitarnego inne niż do celów medycznych, 5 produkty
farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty
ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, środki bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, produkty biologiczne do celów medycznych
lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, surowice,
produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych,
napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, produkty
kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty chirurgiczne składające się z żywych tkanek, aerozole chłodzące do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, balsamy do użytku
medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, chusteczki do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka do ran, kompresy,
plastry samoprzylepne, plastry do celów medycznych, plastry
terapeutyczne, kremy lecznicze do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory
bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych,
aplikatory do preparatów antybakteryjnych, implanty chirurgiczne składające się ze sztucznych materiałów, bransolety
do celów medycznych, ręczne spraye do celów medycznych,
spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne,
bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla
ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, inkubatory
dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory do celów
medycznych, irygatory do wstrzykiwań, butelki do karmienia
dzieci i niemowląt, kompresory stosowane w chirurgii, lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski podtrzymujące,
opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże przepuklinowe,
poduszki do celów leczniczych, przyborniki na instrumenty
chirurgiczne, przyborniki dla chirurgów i lekarzy innych specjalności, rozpylacze do celów leczniczych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki
do celów medycznych, strzykawki do cewki moczowej, strzykawki do użytku medycznego, strzykawki do zastrzyków,
strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki do czyszczenia języka, szczoteczki
do czyszczenia wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych, zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszywania,
okłady z lodu do leczenia obrażeń.
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(210) 504894
(220) 2019 09 26
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Metylobe 1000
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, olejki eteryczne, detergenty do użytku sanitarnego inne niż do celów medycznych, 5 produkty
farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne,
preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, środki
bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, produkty biologiczne do celów
medycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt,
materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty
chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki
wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty
chirurgiczne składające się z żywych tkanek, aerozole chłodzące do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, chusteczki
do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów
medycznych, gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do celów medycznych, plastry terapeutyczne,
kremy lecznicze do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, aparatura do analizy do celów
medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów antyseptycznych,
aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory
do preparatów antybakteryjnych, implanty chirurgiczne
składające się ze sztucznych materiałów, bransolety do celów medycznych, ręczne spraye do celów medycznych,
spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne,
bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla
ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, inkubatory
dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory do celów
medycznych, irygatory do wstrzykiwań, butelki do karmienia dzieci i niemowląt, kompresory stosowane w chirurgii,
lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże
przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, przyborniki
na instrumenty chirurgiczne, przyborniki dla chirurgów i lekarzy innych specjalności, rozpylacze do celów leczniczych,
smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki do celów medycznych, strzykawki do cewki
moczowej, strzykawki do użytku medycznego, strzykawki
do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki do czyszczenia
języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy
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stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych,
zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszywania, okłady z lodu do leczenia obrażeń.
(210) 504896
(220) 2019 09 26
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Metylobex
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, olejki eteryczne, detergenty do użytku sanitarnego inne niż do celów medycznych, 5 produkty
farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne,
preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, środki
bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, produkty biologiczne do celów
medycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt,
materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty
chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki
wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty
chirurgiczne składające się z żywych tkanek, aerozole chłodzące do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, chusteczki
do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów
medycznych, gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do celów medycznych, plastry terapeutyczne,
kremy lecznicze do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, aparatura do analizy do celów
medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów antyseptycznych,
aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory
do preparatów antybakteryjnych, implanty chirurgiczne
składające się ze sztucznych materiałów, bransolety do celów medycznych, ręczne spraye do celów medycznych,
spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne,
bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla
ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, inkubatory
dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory do celów
medycznych, irygatory do wstrzykiwań, butelki do karmienia dzieci i niemowląt, kompresory stosowane w chirurgii,
lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże
przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, przyborniki
na instrumenty chirurgiczne, przyborniki dla chirurgów i lekarzy innych specjalności, rozpylacze do celów leczniczych,
smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki do celów medycznych, strzykawki do cewki
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moczowej, strzykawki do użytku medycznego, strzykawki
do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki do czyszczenia
języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy
stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych,
zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszywania, okłady z lodu do leczenia obrażeń.
504905
(220) 2019 09 26
RAMSTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROGRAM Zdrowe WŁOSY
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, marketing ukierunkowany, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 44 fryzjerstwo, usługi
medycyny alternatywnej.
(210) 504934
(220) 2019 09 27
(731) KRÓLIK MICHAŁ KANITECH, Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) KANITECH
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne
oraz surowce naturalne, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, tworzywa sztuczne w postaci surowców, tworzywa
sztuczne w postaci nieprzerobionej, tworzywa sztuczne
w postaci surowej, składniki chemiczne dla budownictwa,
7 maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, 17 giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich w tym zawory
oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe,
półprzetworzone substancje z tworzyw sztucznych, 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z maszynami i urządzeniami do obróbki i przetwórstwa, usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami i urządzeniami do obróbki
i przetwórstwa, 40 wynajem sprzętu do obróbki i przekształcania materiałów, do wytwarzania energii i do produkcji
na zamówienie, wynajem maszyn do obróbki chemicznej.
(210)
(731)
(540)
(540)

504935
(220) 2019 09 27
KRÓLIK MICHAŁ KANITECH, Mińsk Mazowiecki
(znak słowno-graficzny)
KANI TECH

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne
oraz surowce naturalne, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, tworzywa sztuczne w postaci surowców, tworzywa
sztuczne w postaci nieprzerobionej, tworzywa sztuczne
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w postaci surowej, składniki chemiczne dla budownictwa,
7 maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, 17 giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich w tym zawory
oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe,
półprzetworzone substancje z tworzyw sztucznych, 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z maszynami i urządzeniami do obróbki i przetwórstwa, usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami i urządzeniami do obróbki
i przetwórstwa, 40 wynajem sprzętu do obróbki i przekształcania materiałów, do wytwarzania energii i do produkcji
na zamówienie, wynajem maszyn do obróbki chemicznej.
505012
(220) 2019 09 30
PHARMA-C-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pharma CF Laboratories

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 olejki eteryczne, balsamy do celów kosmetycznych, inne niż do celów medycznych, bazy do perfum
kwiatowych, błyszczyki do ust, chusteczki kosmetyczne
nasączane preparatami kosmetycznymi dla dzieci i dla dorosłych, chusteczki do usuwania makijażu, dezodoranty osobiste w sprayu, w sztyfcie, roll-on, antyperspiranty, ekstrakty
ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed
promieniowaniem słonecznym, farby do włosów i do brody, henna, ałun-kamień ściągający, kleje do mocowania
sztucznych włosów i rzęs, kosmetyki, kosmetyki do makijażu,
do pielęgnacji skóry, do rzęs, do brwi, kremy kosmetyczne,
kremy wybielające do skóry, podkłady pod fluidy, bazy pod
makijaż, rozświetlacze, lakiery do włosów, maski kosmetyczne, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła,
mydła przeciwpotowe do stóp, mydła dezodorujące, mydła
do golenia, neutralizatory do ondulacji włosów, odżywki
do włosów, olejki zapachowe, preparaty do wybielania zębów, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do higieny intymnej, płyny do demakijażu, preparaty do depilacji, do golenia,
do pielęgnacji paznokci, preparaty do protez zębowych,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty do odchudzania, do odświeżania oddechu w sprayu, mydła przeciwpotne,
puder do twarzy i do stóp, pianki, zasypki, pumeks, sztuczne
rzęsy, szampony do włosów, sztuczne paznokcie, środki i pasty do czyszczenia zębów, środki do odświeżania powietrza,
świece do masażu w celach kosmetycznych, talk kosmetyczny, tusze do rzęs, wata i waciki do celów kosmetycznych,
wazelina kosmetyczna, wody kolońskie, wody perfumowane, perfumy, wody toaletowe, woda utleniona do celów
kosmetycznych, wosk do depilacji, wosk do wąsów, zestawy
kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu inne
niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów, żelowe
płatki pod oczy do celów kosmetycznych, 5 balsamy do użytku medycznego, białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, borowiny lecznicze, chusteczki nasączane płynami
farmaceutycznymi, dezodoranty inne niż dla ludzi i zwierząt,
dietetyczna żywność i napoje przystosowane do celów medycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, gliceryna do celów medycznych, guma do żucia do celów me-
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dycznych, herbaty ziołowe do celów medycznych, intymne
preparaty nawilżające, kolagen do celów medycznych, lakier
dentystyczny, lecznicze płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze
preparaty toaletowe, szampony lecznicze, środki do czyszczenia zębów lecznicze, lecznicze świece do masażu ciała,
maści do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy
diety, mydła dezynfekujące, mydła antybakteryjne, mydła
lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, odżywcze suplementy diety, olejki lecznicze, pielucho-majtki dziecięce
i dla dorosłych, pieluszki niemowlęce, plastry higieniczne,
podpaski higieniczne, preparaty do czyszczenia szkieł kontaktowych, preparaty do odświeżania powietrza, preparaty
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw łupieżowi, preparaty
lecznicze na porost włosów, preparaty lecznicze do odchudzania, preparaty witaminowe, sole do kąpieli mineralnych
do celów leczniczych, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
środki do czyszczenia powietrza, środki przeciw poceniu się
stóp, środki przeciw zrogowaceniu stóp, środki wspomagające opalanie, wata, wazelina do celów medycznych, woda
do kąpieli leczniczych, żywność dla niemowląt, żywność
do celów medycznych, zioła lecznicze, 35 usługi marketingowe dotyczące działalności handlowej, zapewnienie platform
internetowych dla nabywców towarów i usług, usługi w zakresie dostarczenia informacji i kontaktów dotyczących tematów handlowych i biznesowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej,
usługi handlu detalicznego i hurtowego, dotyczącego następujących towarów: olejki eteryczne, balsamy do celów kosmetycznych, inne niż do celów medycznych, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, chusteczki kosmetyczne
nasączane preparatami kosmetycznymi dla dzieci i dla dorosłych, chusteczki do usuwania makijażu, dezodoranty osobiste w sprayu, w sztyfcie, roll-on, antyperspiranty, ekstrakty
ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed
promieniowaniem słonecznym, farby do włosów i do brody, henna, ałun-kamień ściągający, kleje do mocowania
sztucznych włosów i rzęs, kosmetyki, kosmetyki do makijażu,
do pielęgnacji skóry, do rzęs, do brwi, kremy kosmetyczne,
kremy wybielające do skóry, podkłady pod fluid, bazy pod
makijaż, rozświetlacze, lakiery do włosów, maski kosmetyczne, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła,
mydła przeciwpotowe do stóp, mydła dezodorujące, mydła
do golenia, neutralizatory do ondulacji włosów, odżywki
do włosów, olejki zapachowe, preparaty do wybielania zębów, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do higieny intymnej, płyny do demakijażu, preparaty do depilacji, do golenia,
do pielęgnacji paznokci, preparaty do protez zębowych,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty do odchudzania, do odświeżania oddechu w sprayu, mydła przeciwpotne,
puder do twarzy i do stóp, pianki, zasypki, pumeks, sztuczne
rzęsy, szampony do włosów, sztuczne paznokcie, środki i pasty do czyszczenia zębów, środki do odświeżania powietrza,
świece do masażu w celach kosmetycznych, talk kosmetyczny, tusze do rzęs, wata i waciki do celów kosmetycznych,
wazelina kosmetyczna, wody kolońskie, wody perfumowane, perfumy, wody toaletowe, woda utleniona do celów
kosmetycznych, wosk do depilacji, wosk do wąsów, zestawy
kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu inne
niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów, żelowe
płatki pod oczy do celów kosmetycznych, balsamy do użytku medycznego, białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, borowiny lecznicze, chusteczki nasączane płynami
farmaceutycznymi, dezodoranty inne niż dla ludzi i zwierząt,
dietetyczna żywność i napoje przystosowane do celów me-
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dycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, gliceryna do celów medycznych, guma do żucia do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów medycznych, intymne
preparaty nawilżające, kolagen do celów medycznych, lakier
dentystyczny, lecznicze płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze
preparaty toaletowe, szampony lecznicze, środki do czyszczenia zębów lecznicze, lecznicze świece do masażu ciała,
maści do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy
diety, mydła dezynfekujące, mydła antybakteryjne, mydła
lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, odżywcze suplementy diety, olejki lecznicze, pielucho-majtki dziecięce
i dla dorosłych, pieluszki niemowlęce, plastry higieniczne,
podpaski higieniczne, preparaty do czyszczenia szkieł kontaktowych, preparaty do odświeżania powietrza, preparaty
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw łupieżowi, preparaty
lecznicze na porost włosów, preparaty lecznicze do odchudzania, preparaty witaminowe, sole do kąpieli mineralnych
do celów leczniczych, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, srodki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
środki do czyszczenia powietrza, środki przeciw poceniu się
stóp, środki przeciw zrogowaceniu stóp, środki wspomagające opalanie, wata, wazelina do celów medycznych, woda
do kąpieli leczniczych, żywność dla niemowląt, żywność
do celów medycznych, zioła lecznicze.
(210)
(731)
(540)
(540)

505013
(220) 2019 09 30
KRZAKOWSKI JERZY DWOREK, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Gerlach

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.05, 29.01.13
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży żywności, blendery
elektryczne, drukarki 3D, elektromechaniczne urządzenia
do przyrządzania napojów, elektryczne mopy parowe, elektryczne otwieracze do puszek, elektryczne wyciskacze soku
z owoców do celów gospodarstwa domowego, ekspresy
do kawy elektryczne, fontanny czekoladowe elektryczne,
garnki elektryczne do gotowania ryżu, garnki elektryczne
do gotowania żywności, golarki elektryczne do tkanin, jogurtownice elektryczne, kostkarki do lodu elektryczne, krajalnice
elektryczne, kosiarki, krajalnice do chleba elektryczne, łuskarki
ziarna, maszynki do chleba elektryczne, maszynki do lodów
elektryczne, maszynki elektryczne do makaronu, maselnice,
maszynki do siekania mięsa, maszynki do robienia popcornu
elektryczne, maszynki do wykonywania żelków, maszyny dla
piwowarstwa, maszyny do mineralizacji wody pitnej, maszyny do mycia butelek, maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny do napełniania butelek, maszyny do obróbki drewna,
kamienia, skóry i szkła, urządzenia do pielenia roślin, maszyny
do produkcji cukru i masła, urządzenia do zamykania butelek, elektryczne maszyny i urządzenia do czyszczenia i prania
dywanów, miksery i roboty kuchenne elektryczne, elektryczne młynki do mielenia mąki, kawy i pieprzu, noże i nożyce
elektryczne ręczne, odkurzacze, ostrza do kosiarek, pakowarki, piły o napędzie innym niż ręczny, pługi śnieżne, pługi
do usuwania darni, podgrzewacze wody, maszyny i urządzenia elektryczne do polerowania powierzchni, podstrzygarki, pralki, prasownice, prasy do wina, szczotki elektryczne
do sprzątania, śrubokręty elektryczne, odkurzacze i torby
do odkurzaczy, urządzenia do mycia naczyń stołowych,
urządzenia elektryczne do napowietrzania napojów i wody,
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urządzenia elektryczne do polerowania woskiem parkietów,
urządzenia do tarcia i rozdrabniania owoców i warzyw, sokowirówki elektryczne, urządzenia elektryczne do szypułkowania owoców, spieniacze do mleka elektryczne, suszarki
do grzybów elektryczne, szatkownice warzyw elektryczne,
wyciskarki soku z owoców i warzyw elektryczne, depilatory
elektryczne, frezarki do pięt elektryczne, urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania żywności, myjki wysokociśnieniowe elektryczne, wiertarki ręczne elektryczne, wirówki do mleka i do śmietany, zamiatarki drogowe samojezdne, zgrzewarki próżniowe, 8 brzytwy, brzeszczoty do pił jako
części narzędzi, cążki do wycinania skórek, dłuta, dobijaki,
gwoździe, etui na maszynki do golenia, elektryczne urządzenia do zaplatania włosów, imadła, kielnie, klucze jako narzędzia, krajalnice do owoców i warzyw, łopaty jako narzędzia,
sztućce z tworzyw sztucznych, maszynki do strzyżenia brody
elektryczne i nieelektryczne, maszynki do strzyżenia włosów
elektryczne i nieelektryczne, golarki elektryczne, podgolarki
do usuwania owłosienia w nosie i w uszach, młotki jako urządzenia ręczne, narzędzia ręczne do zbierania owoców, narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, urządzenia ścierne
jako narzędzia ręczne, nożyce, nożyczki, nożyce ogrodnicze,
obieraczki do warzyw, osełki do ostrzenia ręczne, ostrzałki,
ostrzałki elektryczne, otwieracze do puszek nieelektryczne,
pilniki jako narzędzia ręczne, pilniki do paznokci, pincety, pistolety do wytłaczania masy uszczelniającej, pompki ręczne,
przecinaki, przyrządy do ostrzenia, rozdrabniacze warzyw,
rozpylacze do środków owadobójczych ręczne, sekatory,
scyzoryki, strugi, szczypce do rozdzielania mięsa, szpachle
jako narzędzia, sztućce stołowe, śrubokręty nieelektryczne,
tasaki do mięsa, urządzenia do karbowania włosów, urządzenia do laserowego usuwania owłosienia, urządzenia do przekłuwania uszu, urządzenia do strzyżenia zwierząt, urządzenia
do zwalczania pasożytów roślin, widły, wydrążacze do owoców, zalotki do rzęs, zestawy do manicure i pedicure, żyletki,
żelazka, 9 anteny, odbiorniki radiowe i telewizyjne, głośniki,
głośniki bezprzewodowe, gramofony, mini wieże, radioodbiorniki, radiobudziki, słuchawki, wieże hi-fi, przedłużacze
sieciowe, wagi kuchenne, wagi elektroniczne, wagi łazienkowe, wagi mechaniczne bagażowe, wagi do pomiaru masy
ciała, wagi dla niemowląt, automatyczne sekretarki, baterie
elektryczne, czytniki kodów kreskowych, drukarki komputerowe, dyktafony, ekrany projekcyjne, elektroniczne etykiety
na towarach, elektroniczne tablice wyświetlające, elektryczne urządzenia pomiarowe, interaktywne tablice wyświetlające, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kasy rejestrujące,
liczydła, maszyny do liczenia i sortowania pieniędzy, mikrofony, monitory jako sprzęt komputerowy, nośniki do rejestracji dźwięku, numeryczne wyświetlacze elektroniczne,
odbiorniki audiowizualne, odtwarzacze płyt DVD, odważniki,
przyrządy do pomiaru wagi, telefony komórkowe, termometry do celów niemedycznych, urządzenia do analizy żywności, urządzenia GPS, 11 chłodziarki elektryczne, czajniki elektryczne, latarki elektryczne, elektryczne płyty kuchenne, filtry
do wody pitnej, frytkownice elektryczne, garnki termiczne,
grill, gofrownice, grzejniki centralnego ogrzewania, instalacje
do automatycznego podlewania roślin, jajowary elektryczne,
kuchnie mikrofalowe, lusterka i lustra z podświetleniem LED,
parowary, piekarniki, pojemniki na żywność podgrzewane,
opiekacze do kanapek, szybkowary, warniki, kombiwary,
kuchenki indukcyjne do gospodarstw domowych, klimatyzatory do chłodzenia pomieszczeń, koce podgrzewane
elektrycznie, lampy antydepresyjne, lampy UV, lampy owadobójcze, lampy LED, lampy foto-terapeutyczne, lokówki, lokówko-suszarki, suszarki do włosów, prostownice do włosów
elektryczne, urządzenia do dystrybucji i uzdatniania wody,
urządzenia do chłodzenia powietrza, podgrzewacze powie-
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trza, osuszacze powietrza, instalacje do filtrowania i oczyszczania powietrza, kabiny prysznicowe, kaloryfery elektryczne, kominki, kotły grzewcze, kuchenki, kuchenki mikrofalowe,
kuchenki turystyczne, sprzęt kuchenny elektryczny, lampy
elektryczne, latarki kieszonkowe, ozdobne wodotryski, parowniki, pasteryzatory, piece do pieczenia, piece na gorące
powietrze, podgrzewacze wody, prasowacze parowe, rożen,
spłuczki ustępowe, toalety przenośne, światło sufitowe, tostery, termofory, koce i poduszki podgrzewane elektrycznie,
termowentylatory, umywalki, urządzenia chłodzące, lodówki
na wino, urządzenia do opiekania i pieczenia, wanny, wentylatory, klimatyzatory, oczyszczacze powietrza w pomieszczeniach, nawilżacze powietrza w pomieszczeniach, ogrzewacze powietrza w pomieszczeniach, szczoteczki do zębów,
wyciągi kuchenne, zapalarki gazu, zlewozmywaki, zmiękczacze wody, żyrandole, żarówki.
505043
(220) 2019 10 01
WONDER STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSY W IMIĘ ZASAD
(210)
(731)

(531) 24.17.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, filmy wideo, film kinematograficzny, naświetlony, 41 produkcja filmów innych
niż reklamowe, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów
reklamowych, dystrybucja filmów, montaż filmów, studia
filmowe, pokazy filmowe, rozrywka filmowa, dostarczanie
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja
wideo na żądanie, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, sporządzanie napisów do filmów.
(210) 505142
(220) 2019 10 02
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) CORNACID DUO
(510), (511) 5 preparaty poprawiające kondycję narządu
wzroku, krople nawilżające do oczu.
(210)
(731)
(540)
(540)

505156
(220) 2019 10 02
KUŁAKOWSKA IGA ALEKSANDRA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
PRAGNĘ WIĘCEJ
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(531) 03.01.08, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 25 artykuły odzieżowe w stylu sportowym,
chusty [odzież], dolne części ubrań [odzież], golfy [odzież],
kaptury [odzież], nauszniki [odzież], odzież codzienna, odzież
damska, odzież męska, odzież dla chłopców, odzież dziewczęca, odzież do biegania, odzież gotowa, odzież męska,
damska i dziecięca, odzież nieprzemakalna, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież taneczna, odzież treningowa, odzież w stylu sportowym, paski [odzież], pulowery bez
rękawów, rękawiczki [odzież], spodnie do joggingu, swetry
[odzież], szale boa [odzież], szaliki [odzież], szorty [odzież],
topy [odzież].
505197
(220) 2019 10 03
EXELMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EM exelmedia agencja marketingu e-commerce
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi marketingowe, reklama, reklama
w Internecie dla osób trzecich, doradztwo marketingowe
w zakresie mediów społecznościowych, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, marketing internetowy, optymalizacja stron internetowych, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych,
usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingowe
świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, analizy funkcjonowania
stron internetowych, 41 szkolenia z zakresu public relations,
usługi instruktażowe i szkoleniowe, usługi edukacji biznesowej, usługi szkoleniowe dla biznesu, usługi informacyjne dotyczące edukacji, usługi edukacyjne dotyczące zarządzania,
usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi doradcze w zakresie
szkoleń, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], organizacja szkoleń, organizowanie
seminariów szkoleniowych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, kursy szkoleniowe, zapewnianie szkoleń on-line,
wyznaczanie standardów szkoleń, warsztaty w celach szkoleniowych, usługi szkolenia zawodowego, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia biznesowe, organizowanie szkoleń
biznesowych, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, 42 projektowanie stron internetowych, hosting stron internetowych, aktualizowanie
stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, projektowanie graficzne.
505200
(220) 2019 10 03
EXELMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) TULISIE
(510), (511) 18 nosidełka kangurki niemowlęce, nosidełka
do noszenia niemowląt przez ramię, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, stelaże na plecy do noszenia dzieci,
szelki do prowadzenia dzieci, chusty do noszenia niemowląt,
plecaki do noszenia niemowląt, torby do noszenia niemowląt przez ramię, 35 usługi w zakresie sprzedaży w sklepach,
hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe on-line) przedmiotów takich jak: nosidełka kangurki
niemowlęce, nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię,
nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, stelaże na plecy do noszenia dzieci, szelki do prowadzenia dzieci, chusty
do noszenia niemowląt, plecaki do noszenia niemowląt,
torby do noszenia niemowląt przez ramię, reklama on-line
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej.
505201
(220) 2019 10 03
EXELMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tulisie.pl zawsze blisko

33

nych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, wyższe uczelnie [edukacja],
edukacja, fotoreportaże, kształcenie praktyczne (pokazy),
obsługa konferencji, obsługa kongresów.
(210)
(731)
(540)
(540)

505290
(220) 2019 10 07
MARKOWSKI DARIUSZ DP PLUS, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
DBPLUS better performance

(210)
(731)

(531) 03.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 nosidełka kangurki niemowlęce, nosidełka
do noszenia niemowląt przez ramię, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, stelaże na plecy do noszenia dzieci,
szelki do prowadzenia dzieci, chusty do noszenia niemowląt,
plecaki do noszenia niemowląt, torby do noszenia niemowląt przez ramię, 35 usługi w zakresie sprzedaży w sklepach,
hurtowniach oraz za pośrednictwem internetu (sklepy internetowe on-line) przedmiotów takich jak: nosidełka kangurki
niemowlęce, nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię,
nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, stelaże na plecy do noszenia dzieci, szelki do prowadzenia dzieci, chusty
do noszenia niemowląt, plecaki do noszenia niemowląt,
torby do noszenia niemowląt przez ramię, reklama on-line
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej.
(210)
(731)
(540)
(540)

505233
(220) 2019 10 04
INSTYTUT BADAŃ GOSPODARCZYCH, Olsztyn
(znak słowno-graficzny)
Economic Publishing Platform

(531) 27.05.01, 02.01.23, 02.01.24, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.14
(510), (511) 35 organizacja targów w celach handlowych
i reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych
i reklamowych, wynajmowanie miejsca na umieszczanie
ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, dystrybucja materiałów reklamowych, reklamy, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży, wynajmowanie miejsca
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, agencje reklamowe,
uaktualnianie materiału reklamowego, profesjonalne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, 41 informacja
o edukacji, organizowanie i prowadzenie forów edukacyj-

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 platformy oprogramowania komputerowego,
nagrane lub do pobrania, 35 marketing w ramach wydawania oprogramowania, 42 aktualizowanie oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 45 licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], udzielanie licencji
[usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania.
(210)
(731)
(540)
(540)

505304
(220) 2019 10 07
ARTUR JASTRZĘBSKI ARPEX, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
krzeslaon-line.pl

(531) 12.01.09, 27.05.01, 29.01.13, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 20 ozdoby stołowe z tworzyw sztucznych, dekoracje wiszące, przylepne ozdoby z drewna na ściany, modele dekoracyjne wykonane z tworzyw sztucznych, modele
figurek wyrabiane z gipsu, krzesła, krzesła bankietowe, krzesła konferencyjne, stoły, biurka i stoły, stoły konferencyjne,
24 bieżniki stołowe, bielizna stołowa, bieżniki na blaty stołowe, pokrowce na krzesła, pokrowce na kanapy, oparcia krzeseł, materiały tkane do mebli, lambrekiny, kotary na drzwi,
osłony na okna, draperie, dekoracje ścienne z tkanin, obicia
ścienne z materiałów tekstylnych, bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, bieżniki stołowe niepapierowe dekoracyjne, tekstylne serwety na stół, jednorazowe obrusy tekstylne, bielizna stołowa tekstylna.
(210)
(731)

505383
(220) 2019 10 09
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GrandFARM

Nr ZT48/2019

przekładniowy, łożyska [części maszyn], łożyska do wałów
transmisyjnych, urządzenia przeładunkowe do załadunku
i wyładunku, przekładnie redukcyjne [części maszyn].
505414
(220) 2019 10 08
JIANGYIN HUAFANG NEW TECHNOLOGY
AND SCIENTIFIC RESEARCH CO., LTD,
Zhouzhuang Town, CN
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531)

02.01.13, 02.01.23, 26.01.01, 26.01.14, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 paliwa na bazie węgla, paliwa stałe, węgiel,
8 grabie [narzędzia], grabie do trawników [narzędzia obsługiwane ręcznie], kopaczki [narzędzia ręczne], łopaty [narzędzia], narzędzia i przyrządy ręczne (ręcznie obsługiwane),
narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, narzędzia ogrodnicze
(sterowane ręcznie), narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, narzędzia rolnicze, obsługiwane ręcznie, sekatory,
stojaki na narzędzia, szpadle [narzędzia], widły, widły rolnicze
[narzędzia ręczne], widły szeroko-zębne do celów rolniczych,
17 folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie,
folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, materiały
do pakowania [amortyzacja, wypychanie] z gumy lub tworzyw sztucznych, nici z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, 22 wiązadła niemetalowe do celów rolniczych,
siatki do żywienia zwierząt, siatki ogrodowe, siatki ochronne
do prac ogrodowych, siatki rolnicze, sznurek do pakowania, sznurek niemetalowy do owijania lub wiązania, sznurki,
31 drożdże jako pasza dla zwierząt, drób (preparaty zwiększające niesienie się -), kasze dla drobiu, karma dla drobiu, makuchy rzepaku dla bydła, odpady z gorzelni [pasza dla zwierząt],
otręby [pokarm dla zwierząt], pasza dla koni, pasza dla świń,
pasza dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia zwierząt,
produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, słoma [pasza], siemię lniane jako pasza dla
zwierząt, sól dla bydła, wapno do pasz, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w związku z artykułami ogrodniczymi,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w związku z paszą dla zwierząt.
505413
(220) 2019 10 08
JIANGYIN HUAFANG NEW TECHNOLOGY
AND SCIENTIFIC RESEARCH CO., LTD,
Zhouzhuang Town, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H-FANG
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 skrzynie biegów, inne niż do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego, inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie zębate, inne niż do pojazdów
lądowych, przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów
lądowych, regulatory prędkości obrotowej do maszyn, silników i silników elektrycznych, maszynowy mechanizm

(531) 26.01.03, 26.03.01, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 7 skrzynie biegów, inne niż do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego, inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie zębate, inne niż do pojazdów
lądowych, przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów
lądowych, regulatory prędkości obrotowej do maszyn, silników i silników elektrycznych, maszynowy mechanizm
przekładniowy, łożyska [części maszyn], łożyska do wałów
transmisyjnych, urządzenia przeładunkowe do załadunku
i wyładunku, przekładnie redukcyjne [części maszyn].
505434
(220) 2019 10 09
AMNO-GRUPA POGOTOWIE POGRZEBOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POGOTOWIE KOMINIARSKIE
(210)
(731)

(531) 02.01.15, 02.01.16, 02.01.30, 14.11.02, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 37 usługi kominiarskie, czyszczenie przewodów
kominowych, pieców, konserwacja, remonty, przeglądy
i kontrola okresowa przewodów kominowych, 42 projektowanie i rozwój oprogramowania w zakresie usług kominiarskich, prowadzenie portalu internetowego na temat usług
kominiarskich i dla kominiarzy.
505464
(220) 2019 10 10
DE CARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pieńków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Veggie & Nature
(210)
(731)
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(531)

01.03.02, 05.03.15, 05.07.13, 27.05.05, 27.05.19, 29.01.13,
06.19.09, 06.19.11, 25.01.15
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze,
oliwa z oliwek, ryby, owoce morza i mięczaki, zupy i wywary,
ekstrakty mięsne, mięso i wędliny, buliony, przekąski na bazie
ziemniaków, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie
mięsa, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie tofu, desery
mleczne, desery owocowe, desery jogurtowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, chipsy owocowe,
chipsy warzywne, 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych
towarów, czekolada, słodycze nielecznicze, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
mąka, preparaty zbożowe, zbożowe artykuły śniadaniowe,
ryż, tapioka, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, płatki
zbożowe, kasze spożywcze, batony zbożowe i energetyczne, cukierki, batony i guma do żucia, chleb, cukry, naturalne
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele,
sago, miód, melasa jako syropy, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe,
drożdże, proszek do pieczenia, ocet, chipsy jako produkty
zbożowe, sosy, sushi, muesli, musztarda, majonez, bułka tarta, pizza, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe potrawy
na bazie makaronu, grzanki, 31 świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, nasiona, rośliny, żywe kwiaty naturalne, płody
rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, zwierzęta
żywe, karma dla zwierząt, słód, ziarna naturalne.
(210)
(731)
(540)
(540)

505478
(220) 2019 10 11
LEBEDYN SERHII, Lublin
(znak słowno-graficzny)
Oto stolik

(531) 12.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, badania biznesowe, badania dotyczące
działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania
rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów związanych
z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów
pisemnych I danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telemarketing,
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnienie 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 za-

35

kresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi
pośrednictwa w handlu, 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, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do), komputerowe
zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing
w ramach wydawania oprogramowania, obróbka tekstów,
obsługa administracyjna firm na zlecenie, optymalizacja stron
internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja targów w celach handlowych lub
reklamowych, outsourcing (doradztwo biznesowe), pokazy
towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, powielanie dokumentów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi
public relations, usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, zapewnienie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analiza
systemów komputerowych, digitalizacja dokumentów jako
skanowanie, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, opracowywanie
oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania,
opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie
jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], powielanie
programów komputerowych, programowanie komputerów,
projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych,
przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi konsultacyjne w dziedzinie
technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, wynajem sprzętu do przetwarzania
danych, wypożyczenie oprogramowania komputerowego.
(210) 505485
(220) 2019 10 11
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowny)
(540) SKIPPERS
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, czekolada, batony, wafelki, drażetki jako niemedyczne wyroby cukiernicze,
cukierki, landrynki.
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(210)
(731)
(540)
(540)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
505506
(220) 2019 10 11
OSTACHOWSKI ZBIGNIEW OSTI-HOTELE, Kraków
(znak słowno-graficzny)
S SENACKI HOTEL

(531) 01.01.05, 26.11.09, 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów, sympozjów, zjazdów, przyjęć, spektakli, 43 hotele, noclegi (rezerwowanie), noclegi (wynajmowanie), restauracje, restauracje samoobsługowe, przygotowywanie dań
(żywność i napoje) na zamówienie i ich dostawa.
505516
(220) 2019 10 11
ZOLMOT ENERGIA J.B. ZIELIŃSCY SPÓŁKA JAWNA,
Kostrzyn Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) Acenera
(510), (511) 9 przekaźniki mocy, statyczne przekształtniki
mocy, wzmacniacze mocy, elektroniczne transformatory
mocy, elektryczne dystrybutory mocy, elektryczne dzielniki
mocy, zewnętrzne przekaźniki mocy, elektroniczne regulatory mocy, transformatory mocy do celów wzmacniania, zasilacze awaryjne ups, baterie, komponenty elektryczne i elektroniczne, regulatory napięcia, transformatory, szafy rozdzielcze
[elektryczność], rozdzielnice, przełączniki mocy, filtry aktywne, inwertery elektryczne, inwertory prądu stałego/prądu
zmiennego, konwertery energii elektrycznej, konwertery
częstotliwości, prostowniki, przełączniki prądu elektrycznego, przemienniki (inwertery), regulatory energii elektrycznej, urządzenia do regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do stabilizowania napięcia, urządzenia do sterowania mocą
[elektryczne], urządzenia i przyrządy do przekształcania dystrybucji energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do przełączania dystrybucji energii elektrycznej, statyczne kompensatory mocy biernej, kompensatory zmiennych statycznych
(SVC), aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, oprogramowanie do monitorowania i zarządzania energią.
(210)
(731)

(210) 505518
(220) 2019 10 11
(731) KALINOWSKI MARCIN, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) SOVEA
(510), (511) 20 bezpieczne łóżeczka dziecięce, elementy
wystroju wnętrz wykonane z tkanin jako poduszki, konstrukcje drewniane łóżka, łóżeczka dla dzieci, łóżeczka dla małych dzieci, łóżeczka dziecięce, łóżka, łóżka do masażu, łóżka
drewniane, łóżka dziecięce, łóżka hydrostatyczne nie do celów medycznych, łóżka zawierające materace z wkładem
sprężynowym, łóżka zawierające stelaże do tapczanów,
łóżka ze schowkiem [szufladami], materace, materace, inne
niż materace położnicze, materace kempingowe, materace
łóżkowe, materace ogniotrwałe, materace piankowe, materace puchowe z pierzem jako piernaty, materace sprężynowe,
materace sprężynowe do łóżek, materace typu futon, inne
niż materace położnicze, materace wykonane z elastycznego drewna, materace z lateksu, maty dla dzieci do spania,
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maty do drzemki jako poduszki lub materace, maty do spania, maty kempingowe do spania jako materace, metalowe
ramy łóżek, nakładki na materace, nadmuchiwane poduszki,
inne niż do celów medycznych, nadmuchiwane poduszki
do umieszczenia wokół szyi, inne niż do celów medycznych,
nadmuchiwane poduszki do umieszczenia wokół szyi, inne
niż do użytku medycznego, nadmuchiwane podgłówki, nakładki wierzchnie na materace, osprzęt niemetalowy
do łóżek, piankowe materace kempingowe, pływające nadmuchiwane materace, podgłówki, wałki, podstawy łóżek,
podstawy pod materace, poduszeczki podtrzymujące kark
inne niż do celów medycznych lub chirurgicznych, poduszki,
poduszki ciążowe, poduszki dekoracyjne, poduszki lateksowe, poduszki do podpierania niemowląt w trakcie badania,
inne niż do użytku medycznego, poduszki pod kark, poduszki sako, poduszki utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt, poduszki w kształcie litery U, poduszki wodne inne niż
do celów medycznych, poduszki wspierające szyję, poduszki
wypełnione włosiem, poduszki z wypełnieniem, poduszki
zapachowe, poduszki zapamiętujące kształt, poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt, pościel, oprócz bielizny pościelowej, posłania dziecięce wykonane z materiału
w postaci torby, ramy do łóżek, ramy łóżek z metalu, regulowane łóżka, sprężynowa podstawa materaca [box spring],
stelaże do łóżek, stelaże do łóżek drewniane, stelaże z listew
do łóżek, wałki pod kark, inne niż do użytku medycznego lub
chirurgicznego, wezgłowia, wezgłowia do łóżek, wierzchnie
nakładki na materace, zagłówki, zagłówki dla niemowląt, zagłówki do łóżek.
(210)
(731)
(540)
(540)

505519
(220) 2019 10 11
STOWARZYSZENIE CZYSTA POLSKA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
CZYSTE TATRY

(531) 03.04.07, 05.03.13, 26.01.15, 26.01.16, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji
i przetargów publicznych, badania opinii publicznej, dystrybucja materiałów reklamowych - próbek, druków, prospektów, broszur, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, organizowanie i prowadzenie baz danych o wolontariuszach i beneficjentach pomocy udzielanej przez organizacje społeczne, komputerowe zarządzanie plikami, obróbka tekstów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, pokazy towarów,
publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklama
społeczna, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, tworzenie kampanii społecznych na rzecz ochrony środowiska, wynajmowanie nośników reklamowych, promocja
wolontariatu i pracy społecznej, promocja ekologii, promocja inicjatyw i działań na rzecz ochrony środowiska, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
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społecznej, prowadzenie fundacji i stowarzyszeń, 36 usługi
finansowe, operacje finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny kapitału, usługi w zakresie sponsoringu,
sponsorowanie finansowe w zakresie stypendiów i dotacji,
zbiórki darowizn, organizowanie środków finansowych w zakresie działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego, działalności edukacyjnej i oświatowej, promocji kultury
fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, tworzenie
funduszu fundacji, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe, oświatowe i kulturalne, doradztwo zawodowe,
edukacja, w szczególności w zakresie ochrony środowiska,
ekologii, ochrony przyrody, ochrony zwierząt, krajoznawstwa i turystyki, informacja o edukacji, informacja o rekreacji
i turystyce, instruktaże, organizowanie i obsługa konferencji
i kongresów, organizowanie konkursów z dziedziny edukacji
i rozrywki, kształcenie praktyczne, organizowanie obozów
sportowych, organizowanie przyjęć z zakresu rozrywki, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie
tekstów innych niż reklamowe, usługi publikowania elektronicznego on-line nie do pobrania, publikowanie książek,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi
reporterskie, organizowanie i prowadzenie seminariów, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, wypożyczanie książek i czasopism, porady w zakresie edukacji lub kształcenia,
działalność społeczna, organizowanie i prowadzenie warsztatów, produkcja filmów i programów oświatowych, organizowanie wypoczynku, organizowanie akcji edukacyjno - rozrywkowych mających na celu promocję ekologii i ochrony
środowiska, organizowanie loterii, organizowanie występów
artystycznych i spotkań autorskich.
(210)
(731)
(540)
(540)

505520
(220) 2019 10 11
STOWARZYSZENIE CZYSTA POLSKA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
CZYSTE BESKIDY

(531) 03.01.04, 05.03.13, 26.01.15, 26.01.16, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji
i przetargów publicznych, badania opinii publicznej, dystrybucja materiałów reklamowych - próbek, druków, prospektów, broszur, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, organizowanie i prowadzenie baz danych o wolontariuszach i beneficjentach pomocy udzielanej przez organizacje społeczne, komputerowe zarządzanie plikami, obróbka tekstów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, pokazy towarów,
publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklama
społeczna, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, tworzenie kampanii społecznych na rzecz ochrony środowiska, wynajmowanie nośników reklamowych, promocja
wolontariatu i pracy społecznej, promocja ekologii, promocja inicjatyw i działań na rzecz ochrony środowiska, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
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społecznej, prowadzenie fundacji i stowarzyszeń, 36 usługi
finansowe, operacje finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny kapitału, usługi w zakresie sponsoringu,
sponsorowanie finansowe w zakresie stypendiów i dotacji,
zbiórki darowizn, organizowanie środków finansowych w zakresie działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego, działalności edukacyjnej i oświatowej, promocji kultury
fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, tworzenie
funduszu fundacji, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe, oświatowe i kulturalne, doradztwo zawodowe,
edukacja, w szczególności w zakresie ochrony środowiska,
ekologii, ochrony przyrody, ochrony zwierząt, krajoznawstwa i turystyki, informacja o edukacji, informacja o rekreacji
i turystyce, instruktaże, organizowanie i obsługa konferencji
i kongresów, organizowanie konkursów z dziedziny edukacji
i rozrywki, kształcenie praktyczne, organizowanie obozów
sportowych, organizowanie przyjęć z zakresu rozrywki, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie
tekstów innych niż reklamowe, usługi publikowania elektronicznego on-line nie do pobrania, publikowanie książek,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi
reporterskie, organizowanie i prowadzenie seminariów, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, wypożyczanie książek i czasopism, porady w zakresie edukacji lub kształcenia,
działalność społeczna, organizowanie i prowadzenie warsztatów, produkcja filmów i programów oświatowych, organizowanie wypoczynku, organizowanie akcji edukacyjno - rozrywkowych mających na celu promocję ekologii i ochrony
środowiska, organizowanie loterii, organizowanie występów
artystycznych i spotkań autorskich.
(210)
(731)
(540)
(540)

505530
(220) 2019 10 11
PASZKO GRZEGORZ PPHU BIELBET, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
BIELBET

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 6 instalacje odwadniające metalowe, metalowe
kratki ściekowe podłogowe, przewody metalowe do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, zbiorniki i pojemniki metalowe, spusty i zasuwy metalowe, obrzeża metalowe do trawników, palisady metalowe, kraty chodnikowe i drogowe
metalowe, 19 instalacje odwadniające niemetalowe, odpływy podłogowe z materiałów niemetalowych, odwodnienie
liniowe tworzyw sztucznych, kanały odwadniające niemetalowe, rury odwadniające niemetalowe, kształtki i profile
betonowe, betonowe elementy brukowe, kratki burzowe
[drenażowe konstrukcje betonowe], studzienki podrynnowe
z tworzyw sztucznych, obrzeża do trawników niemetalowe,
palisady niemetalowe, kraty chodnikowe i drogowe niemetalowe.
505533
(220) 2019 10 11
BIELBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czechowice-Dziedzice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GARDENHIT
(210)
(731)
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(531) 05.05.20, 27.05.01
(510), (511) 20 meble domowe i biurowe, meble ogrodowe,
meble wypoczynkowe, leżaki, kosze podwieszane na wysięgniku jako huśtawki, bujaki domowe i ogrodowe, barki domowe i ogrodowe, skrzynie, poduszki na siedzenia, stojaki
na parasole, ścianki przenośne, pokrowce na meble.
505534
(220) 2019 10 11
AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliany
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kropelka
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 27.05.01, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, dekoracyjne fontanny, systemy do nawadniania i irygacji, dyfuzory nawadniające kropelkowe [urządzenia nawadniające], zraszacze do nawadniania,
systemy nawadniania kropelkowego, rolnicze urządzenia
nawadniające, maszyny zraszające do nawadniania ogrodniczego, maszyny zraszające do nawadniania rolniczego, urządzenia nawadniające do celów ogrodniczych, filtry do użytku przemysłowego i domowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

505538
(220) 2019 10 13
BAUER ARTUR, Dąbie
(znak słowno-graficzny)
TORA

(531) 26.03.01, 26.11.02, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 6 bramy metalowe, ogrodzenia metalowe, konstrukcje metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, balustrady metalowe.
505556
(220) 2019 10 14
SZOPEX-DUTKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SK SKLEP KOSZYKARZA
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 25 bielizna osobista, buty sportowe, odzież,
odzież sportowa, odzież kompresyjna, nakrycia głowy, skarpetki, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, wysyłkowej
oraz za pośrednictwem Internetu odzieży, obuwia i akcesoriów sportowych, w tym: koszulek, bluz, kurtek, spodenek,
spodni, bielizny osobistej, skarpet, getrów, nakryć głowy,
obuwia codziennego i sportowego, ochraniaczy, piłek
do gier, plecaków, portfeli, toreb sportowych i podróżnych,
opasek, nakolanników, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych
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i sprzedaży, dostarczanie informacji konsumentom na temat
towarów i usług, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.
505557
(220) 2019 10 14
SOBOLEWSKI ARKADIUSZ A.A. SOBOLEWSCY,
Stargard
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIAŁY TULIPAN Caffe & Dessert

(210)
(731)

(531) 05.05.03, 05.05.20, 26.02.03, 26.05.06, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 43 kawiarnia, restauracje, serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie napojów
alkoholowych, usługi degustacji win (dostarczanie napojów).
505559
(220) 2019 10 14
ASBUD ŻOLIBORZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MŁODY ŻOLIBORZ
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.12, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 arkusze papieru [artykuły papiernicze], artykuły biurowe, artykuły papiernicze do pisania, banery wystawowe wykonane z kartonu, banery wystawowe z papieru, broszury, broszury w zakresie sprzedaży nieruchomości,
cenniki, długopisy, druki, drukowane ulotki informacyjne,
drukowany materiał promocyjny, fotografie, kalendarze,
katalogi, książki adresowe, materiały drukowane, notesy,
papierowe materiały biurowe, pióra i długopisy, publikacje
drukowane, publikacje reklamowe, reklamy drukowane,
segregatory, teczki papierowe na dokumenty, ulotki reklamowe, zaproszenia, 19 konstrukcje budowlane niemetalowe, budynki przenośne niemetalowe, pomieszczenia
gospodarcze (konstrukcje budowlane niemetalowe), znaki
oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, niemetalowe, 35 administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie sprzedażą, analiza marketingowa
nieruchomości, analiza w zakresie marketingu, badania
rynku i badania marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja
prospektów i próbek do celów reklamowych, dystrybucja
ulotek reklamowych, marketing dotyczący promocji, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, organizacja
targów w celach handlowych i reklamowych, organizacja
wystaw dla biznesu lub handlu, przygotowanie materiałów
reklamowych, reklama i marketing, reklama zewnętrzna,
reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu rekla-
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mowego i mediów, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów,
wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych,
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 36 administrowanie nieruchomościami,
doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, dostarczanie
informacji dotyczących nieruchomości, dzierżawa biur,
dzierżawa budynków, dzierżawa i wynajem pomieszczeń
handlowych, dzierżawa lub wynajem budynków, finansowanie inwestycji budowlanych, finansowanie nabycia gruntu, finansowanie nieruchomości, finansowanie projektów
deweloperskich, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości
handlowych, organizowanie umów dzierżawy i najmu
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku
nieruchomości, usługi nabywania gruntu, usługi nabywania nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy,
usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania inwestycjami
w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami
do handlu detalicznego, usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, wynajem budynków, wynajem lokali
na cele biurowe, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie nieruchomościami, 37 budowa biur, budowa bloków mieszkalnych,
budowa budynków instytucjonalnych, budowa budynków
mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków wielorodzinnych, budowa fundamentów, budowa parkingów
wielopoziomowych, budownictwo, budownictwo komercyjne, budownictwo mieszkaniowe, konserwacja i naprawa
budynków, montaż instalacji na placach budowy, nadzór
budowlany, naprawa i konserwacja budynków biurowych,
naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, rozbiórka
budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, usługi budowlane w zakresie budynków
mieszkalnych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
budownictwa, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, usługi zarządzania budową,
wznoszenie obszarów mieszkalnych, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projektem budowy, 39 usługi parkingowe,
wynajem garaży i miejsc parkingowych, wynajem miejsc
magazynowych, 42 opracowanie projektów technicznych
w dziedzinie budownictwa, opracowywanie projektów
budowlanych, planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, projektowanie budynków, projektowanie wnętrz
budynków, przygotowywanie projektu architektonicznego, usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii
budowlanej, usługi inspekcji budynków, usługi projektowe
dotyczące nieruchomości mieszkalnych, 45 usługi prawne,
usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia.
(210) 505560
(220) 2019 10 14
(731) KOWAL PIOTR, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) PIOTR KOWAL
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie.
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505561
(220) 2019 10 14
POROWNEO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.03, 29.01.12, 26.04.01
(510), (511) 35 handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, gromadzenie,
na rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych
w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania! kupowania tych usług, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, porównywanie usług
finansowych on-line, negocjowanie i zawieranie transakcji
handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów
telekomunikacji, pośredniczenie w umowach dotyczących
sprzedaży i zakupu towarów, pośredniczenie i zawieranie
transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług,
usługi porównywania cen, marketing internetowy, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich,
promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie,
promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie towarów i usług
osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line
reklama za pośrednictwem telefonu, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu
reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 36 agencje ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo
związane z zawieraniem ubezpieczeń, informacja o ubezpieczeniach, organizowanie ubezpieczenia, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w ubezpieczeniach
samochodowych, pośrednictwo w ubezpieczeniach ód
następstw nieszczęśliwych wypadków, pośrednictwo
w usługach doradczych w zakresie ubezpieczeń, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie, prowadzenie spraw finansowych on-line, skomputeryzowane
usługi finansowe, skomputeryzowane usługi informacyjne
dotyczące ubezpieczeń, świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz firm ubezpieczeniowych, telefoniczne usługi
bankowe i ubezpieczeniowe, ubezpieczenia, ubezpieczenia bankowe, ubezpieczenia budynków, ubezpieczenia dla
przedsiębiorstw, ubezpieczenia (doradztwo w sprawach
-), ubezpieczenia hipoteczne, ubezpieczenia kredytów,
ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], ubezpieczenia
na życie, ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej,
ubezpieczenia od odpowiedzialności osób trzecich, ubez-
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pieczenia od pożaru, ubezpieczenia od wypadków, ubezpieczenia od wypadków samochodowych, ubezpieczenia
podróżne, ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia
związane z mieniem osobistym, ubezpieczenie dotyczące
pojazdów, udostępnianie informacji finansowych on-line,
udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, udostępnianie
informacji o działalności ubezpieczeniowej, udostępnianie
informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie informacji dotyczących obliczania składek ubezpieczeniowych, udzielanie informacji on-line dotyczących ubezpieczeń z komputerowej bazy danych lub
Internetu, udzielanie informacji związanych z zawieraniem
ubezpieczeń innych niż na życie, udzielanie informacji związanych z zawieraniem ubezpieczeń na życie, udzielanie informacji związanych z pośrednictwem w zakresie ubezpieczeń na życie, udzielanie kredytów hipotecznych i pośrednictwo w tym zakresie, usługi agencji ubezpieczeniowej
i pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi agencji ubezpieczeniowej, usługi agencyjne w zakresie organizowania
ubezpieczeń podróżnych, usługi bankowości elektronicznej, usługi doradcze dotyczące umów ubezpieczeniowych,
usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń, usługi doradztwa
i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami domu, usługi
doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami
turystycznymi, usługi doradztwa i pośrednictwa związane
z ubezpieczeniami od wypadków, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami na życie, usługi
doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami
pojazdów, usługi doradztwa związane z ubezpieczeniem
na życie, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem
Internetu i za pomocą telefonu, usługi finansowe świadczone za pomocą środków elektronicznych, usługi informacyjne związane z ubezpieczeniem, usługi informacyjne
związane z bankowością, usługi konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubezpieczenia, usługi pośrednictwa finansowego, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi
ubezpieczania pojazdów, usługi ubezpieczeń domu, usługi
ubezpieczeń osobistych, usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, usługi ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, usługi ubezpieczeniowe dotyczące kredytów, usługi ubezpieczeniowe w zakresie ochrony
kierowców, usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości,
usługi w zakresie ubezpieczeń dla podróżnych, usługi w zakresie ubezpieczeń w podróży, usługi w zakresie zawierania
ubezpieczeń.
505565
(220) 2019 10 14
SOBOLEWSKI ARKADIUSZ A.A. SOBOLEWSCY,
Stargard
(540) (znak słowny)
(540) BIAŁY TULIPAN
(510), (511) 43 kawiarnia, restauracje, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie napojów
alkoholowych, usługi degustacji win (dostarczanie napojów).

Nr ZT48/2019

(531) 24.15.01, 24.15.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizacji i zarządzania, działalność związana z udostępnianiem pracowników,
39 transport drogowy, usługi kurierskie, spedycja magazynowanie i składowanie towarów, przeładunek towarów
w punktach przeładunkowych, wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych.
505570
(220) 2019 10 14
SZOPEX-DUTKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBIEGANIA.PL UWOLNIJ ENERGIĘ

(210)
(731)

(531) 02.01.08, 02.01.23, 02.03.08, 02.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem Internetu odzieży, obuwia i akcesoriów sportowych, w tym: koszulek, bluz, kurtek,
spodenek, spodni, bielizny osobistej, skarpet, getrów, nakryć
głowy, obuwia codziennego i sportowego, ochraniaczy, piłek do gier, plecaków, portfeli, toreb sportowych i podróżnych, opasek, nakolanników, usługi handlu elektronicznego,
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych
i sprzedaży, dostarczanie informacji konsumentom na temat
towarów i usług, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.
505572
(220) 2019 10 14
4MY ORGANIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOTEKA NATURALNE SKŁADNIKI
(210)
(731)

(210)
(731)

505567
(220) 2019 10 14
FARMADA TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FARMADA TRANSPORT

(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.20, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 3 antyperspiranty [przybory toaletowe], balsamy do celów kosmetycznych, balsamy inne niż do celów medycznych, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust,
chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania
makijażu, detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, drewno zapachowe, emulsje do twarzy
i ciała, esencje eteryczne, farby do brody, farby do włosów,
kadzidełka, kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych,
kleje do przymocowywania sztucznych włosów, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
do rzęs, kosmetyki, krem do butów, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, krochmal do prania, lakiery do paznokci, lotony do celów kosmetycznych, maski kosmetyczne,
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mieszaniny zapachowe potpourri, mleczko oczyszczające
do celów kosmetycznych, mydła, mydło do golenia, mydła
przeciw potowe do stóp, naklejane ozdoby do paznokci, neutralizatory do trwałej ondulacji, odświeżacze do ust
w aerozolu, odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, ołówki
[kredki] kosmetyczne, ołówki do brwi, pasty do butów, perfumy, piżmo [wyroby perfumeryjne], płyny do pielęgnacji
włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych,
płyny do twarzy i ciała, płyny po goleniu, pomadki do ust,
pomady do celów kosmetycznych, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do odbarwiania, preparaty
do pielęgnacji paznokci, preparaty do polerowania, preparaty do prania, preparaty do prostowania włosów, preparaty do usuwania farby, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do rzęs,
preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, produkty do odświeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, przeciw potowe mydła, puder do twarzy, pumeks,
roztwory do szorowania, rzęsy sztuczne, saszetki zapachowe
do bielizny, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze,
suche szampony, szampony, szminki, sztuczne paznokcie,
środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki
do czyszczenia zębów, środki do usuwania lakierów, środki
ścierne i polerskie, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne do ciała, toniki kosmetyczne do twarzy, tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych,
wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda
kolońska, woda utleniona do celów kosmetycznych, wosk
do depilacji, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, wybielacze stosowane w pralnictwie, zestawy kosmetyków, żele do masażu inne niż do celów medycznych, żele
do wybielania zębów, żele oczyszczające, żele pod prysznic,
5 balsamy do użytku medycznego, błota i borowiny do celów leczniczych, błota i borowiny do kąpieli, chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi, dezodoranty inne niż
dla ludzi lub zwierząt, dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, drewno cedrowe jako środek odstraszający owady, kadzidełka do odstraszania owadów,
lecznicze płyny do włosów, lecznicze preparaty toaletowe,
majtki chłonne dla osób cierpiących na inkontynencję, majtki higieniczne, materiały do plombowania zębów, materiały opatrunkowe, odświeżacze do powietrza, odświeżacze
do ubrań i tkanin, oliwki i balsamy lecznicze, pieluchy dla
osób cierpiących na inkontynencję, pieluszki dla niemowląt,
plastry do celów medycznych, plastry, płyny do pielęgnacji
skóry [lecznicze], podpaski higieniczne, preparaty do kąpieli
do celów medycznych, preparaty do odświeżania powietrza,
preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty przeciw molom, preparaty terapeutyczne
do kąpieli, preparaty weterynaryjne, sole do kąpieli do celów
medycznych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy diety,
suplementy witaminowe w postaci plastrów, środki odkażające, środki odstraszające owady, tampony, toniki do celów
medycznych, trociczki do odymiania, wazelina do celów
medycznych, wosk dentystyczny, żywność dla niemowląt,
35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, reklama, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie
kosmetyków, usługi marketingowe, usługi reklamowe i pro-
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mocyjne, usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej w związki z przyborami toaletowymi.
505576
(220) 2019 10 14
ORSA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KETili PURi
(210)
(731)

(531) 02.01.11, 27.05.01
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka,
sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb,
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy),
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy
(przyprawy), przyprawy, lód.
505577
(220) 2019 10 14
GREEN PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Green Properties
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, dzierżawa i wynajem
pomieszczeń handlowych, dzierżawa nieruchomości [tylko
nieruchomości], dzierżawa pomieszczeń sklepowych, nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie
wynajmu nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości,
udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków, usługi
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą
budynków, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie
wynajmu budynków, usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi doradcze dotyczące wyceny
nieruchomości, usługi w zakresie zakwaterowań, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami
biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z lokalami do handlu detalicznego, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z pomieszczeniami przemysłowymi, wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], wycena i zarządzanie
nieruchomościami, wynajem biur do coworkingu, wynajem
budynków, wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego,
wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej, wynajem
(210)
(731)
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mieszkań i pomieszczeń biurowych, wynajem pomieszczeń
handlowych, wynajem powierzchni biurowej, wynajem sal
wystawowych, zarządzanie budynkami, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi doradcze dotyczące
własności nieruchomości, 37 budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa kompleksów biznesowych,
budowa konstrukcji podziemnych, budowa nieruchomości
[budownictwo], budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości
przemysłowych, budowa obiektów do celów rekreacyjnych,
konstrukcja i naprawa budynków, konsultacje w zakresie
nadzoru budowlanego, nadzór budowlany, przekształcenie
obiektów biznesowych, przygotowywanie terenu pod budowę, udzielanie informacji budowlanych, usługi budowlane, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
dotyczących nieruchomości, usługi nadzoru budowlanego
w zakresie projektów budowlanych, wznoszenie budynków
i innych konstrukcji, zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie
budowy, zarządzanie projektem budowy, 43 dostarczanie
obiektów i sprzętu na wystawy handlowe [zakwaterowanie],
krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, udostępnianie obiektów i sprzętu
na konferencje, wystawy i spotkania, udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wystawy, udostępnianie pomieszczeń
na spotkania, udostępnianie sal konferencyjnych, usługi
w zakresie zapewniania obiektów na spotkania, wynajmowanie sal konferencyjnych, wynajmowanie sal na zebrania, placówki opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi, zapewnianie opieki nad dziećmi po szkole, zapewnianie
opieki przed szkołą.
505580
(220) 2019 10 14
POROWNEO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) porówneo.pl

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, gromadzenie,
na rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych
w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych usług, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, porównywanie usług
finansowych on-line, negocjowanie i zawieranie transakcji
handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów
telekomunikacji, pośredniczenie w umowach dotyczących
sprzedaży i zakupu towarów, pośredniczenie i zawieranie
transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, pośrednictwo
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich,
usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie
sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi porównywania cen, marketing internetowy, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych na rzecz stron trzecich, promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, promowanie towarów
i usług osób trzecich w Internecie, promowanie towarów
i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunika-
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cyjne, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, publikowanie
materiałów reklamowych on-line, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama za pomocą
marketingu bezpośredniego, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi reklamowe dotyczące
usług finansowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 36 agencje
ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, doradztwo związane z zawieraniem
ubezpieczeń, informacja o ubezpieczeniach, organizowanie
ubezpieczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, pośrednictwo w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wypadków, pośrednictwo w usługach doradczych w zakresie
ubezpieczeń, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń innych
niż na życie, prowadzenie spraw finansowych on-line, skomputeryzowane usługi finansowe, skomputeryzowane usługi
informacyjne dotyczące ubezpieczeń, świadczenie usług
ubezpieczeniowych na rzecz firm ubezpieczeniowych, telefoniczne usługi bankowe i ubezpieczeniowe, ubezpieczenia,
ubezpieczenia bankowe, ubezpieczenia budynków, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, ubezpieczenia (doradztwo
w sprawach -), ubezpieczenia hipoteczne, ubezpieczenia
kredytów, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od odpowiedzialności
zawodowej, ubezpieczenia od odpowiedzialności osób
trzecich, ubezpieczenia od pożaru, ubezpieczenia od wypadków, ubezpieczenia od wypadków samochodowych,
ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenia samochodowe,
ubezpieczenia związane z mieniem osobistym, ubezpieczenie dotyczące pojazdów, udostępnianie informacji finansowych on-line, udostępnianie informacji o ubezpieczeniach,
udostępnianie informacji o działalności ubezpieczeniowej,
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem
strony internetowej, udzielanie informacji dotyczących obliczania składek ubezpieczeniowych, udzielanie informacji
on-line dotyczących ubezpieczeń z komputerowej bazy
danych lub Internetu, udzielanie informacji związanych
z zawieraniem ubezpieczeń innych, niż na życie, udzielanie
informacji związanych z zawieraniem ubezpieczeń na życie,
udzielanie informacji związanych z pośrednictwem w zakresie ubezpieczeń na życie, udzielanie kredytów hipotecznych
i pośrednictwo w tym zakresie, usługi agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi agencji
ubezpieczeniowej, usługi agencyjne w zakresie organizowania ubezpieczeń podróżnych, usługi bankowości elektronicznej, usługi doradcze dotyczące umów ubezpieczeniowych, usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami domu,
usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami turystycznymi, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami od wypadków, usługi doradztwa
i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami na życie, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami
pojazdów, usługi doradztwa związane z ubezpieczeniem
na życie, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem
Internetu i za pomocą telefonu, usługi finansowe świadczone za pomocą środków elektronicznych, usługi informacyjne
związane z ubezpieczeniem, usługi informacyjne związane
z bankowością, usługi konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubezpieczenia, usługi pośrednictwa finansowego, usługi
pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi ubezpieczania
pojazdów, usługi ubezpieczeń domu, usługi ubezpieczeń
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osobistych, usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych,
usługi ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe dotyczące
mienia, usługi ubezpieczeniowe dotyczące kredytów, usługi ubezpieczeniowe w zakresie ochrony kierowców, usługi
w zakresie ubezpieczania nieruchomości, usługi w zakresie
ubezpieczeń dla podróżnych, usługi w zakresie ubezpieczeń
w podróży usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń.
(210)
(731)
(540)
(540)

505582
(220) 2019 10 14
HEMMERICH ANNA F.P.H.U. MAGNUM, Michałowice
(znak słowno-graficzny)
ecostyle

(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 3 antypoślizgowe płyny do podłóg, balsamy
do celów kosmetycznych, chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego (pranie), detergenty,
inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne
niż do celów medycznych, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci,
kosmetyki do pielęgnacji skóry, mydła, mydła do ożywiania
koloru tkanin, mydło dezodoryzujące, olejki eteryczne, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego,
preparaty do demakijażu, preparaty do wywabiania plam,
preparaty toaletowe, saszetki zapachowe do bielizny, ściereczki nasączane detergentami do czyszczenia, środki zmiękczające do tkanin, środki wygładzające i nadające praniu połysk, wybielacze stosowane w pralnictwie, żele do masażu,
zestawy kosmetyków.
505583
(220) 2019 10 14
POROWNEO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Porówneo.pl
(510), (511) 35 handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, gromadzenie,
na rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych
w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych usług, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, porównywanie usług
finansowych on-line, negocjowanie i zawieranie transakcji
handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów
telekomunikacji, pośredniczenie w umowach dotyczących
sprzedaży i zakupu towarów, pośredniczenie i zawieranie
transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, pośrednictwo
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich,
usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie
sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi porównywania cen, marketing internetowy, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, promowanie usług
ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, promowanie
towarów i usług osób trzecich w Internecie, promowanie
towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe
i komunikacyjne, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych,
publikowanie materiałów reklamowych on-line, reklama
za pośrednictwem telefonu, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama
za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi reklamowe
(210)
(731)
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dotyczące usług finansowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych,
36 agencje ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo związane z zawieraniem ubezpieczeń, informacja o ubezpieczeniach, organizowanie ubezpieczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości,
pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, pośrednictwo w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych
wypadków, pośrednictwo w usługach doradczych w zakresie
ubezpieczeń, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń innych
niż na życie, prowadzenie spraw finansowych on-line, skomputeryzowane usługi finansowe, skomputeryzowane usługi
informacyjne dotyczące ubezpieczeń, świadczenie usług
ubezpieczeniowych na rzecz firm ubezpieczeniowych, telefoniczne usługi bankowe i ubezpieczeniowe, ubezpieczenia,
ubezpieczenia bankowe, ubezpieczenia budynków, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, doradztwo w sprawach ubezpieczenia, ubezpieczenia hipoteczne, ubezpieczenia kredytów,
ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], ubezpieczenia
na życie, ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej,
ubezpieczenia od odpowiedzialności osób trzecich, ubezpieczenia od pożaru, ubezpieczenia od wypadków, ubezpieczenia od wypadków samochodowych, ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia związane
z mieniem osobistym, ubezpieczenie dotyczące pojazdów,
udostępnianie informacji finansowych on-line, udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, udostępnianie informacji
o działalności ubezpieczeniowej, udostępnianie informacji
finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie informacji dotyczących obliczania składek ubezpieczeniowych, udzielanie informacji on-line dotyczących ubezpieczeń z komputerowej bazy danych lub Internetu, udzielanie
informacji związanych z zawieraniem ubezpieczeń innych,
niż na życie, udzielanie informacji związanych z zawieraniem
ubezpieczeń na życie, udzielanie informacji związanych z pośrednictwem w zakresie ubezpieczeń na życie, udzielanie kredytów hipotecznych i pośrednictwo w tym zakresie, usługi
agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi agencji ubezpieczeniowej, usługi agencyjne w zakresie organizowania ubezpieczeń podróżnych, usługi bankowości elektronicznej, usługi doradcze dotyczące umów ubezpieczeniowych, usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń,
usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami domu, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami turystycznymi, usługi doradztwa i pośrednictwa
związane z ubezpieczeniami od wypadków, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami na życie,
usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów, usługi doradztwa związane z ubezpieczeniem
na życie, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem
Internetu i za pomocą telefonu, usługi finansowe świadczone za pomocą środków elektronicznych, usługi informacyjne
związane z ubezpieczeniem, usługi informacyjne związane
z bankowością, usługi konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubezpieczenia, usługi pośrednictwa finansowego, usługi
pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi ubezpieczania
pojazdów, usługi ubezpieczeń domu, usługi ubezpieczeń
osobistych, usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych,
usługi ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe dotyczące
mienia, usługi ubezpieczeniowe dotyczące kredytów, usługi ubezpieczeniowe w zakresie ochrony kierowców, usługi
w zakresie ubezpieczania nieruchomości, usługi w zakresie
ubezpieczeń dla podróżnych, usługi w zakresie ubezpieczeń
w podróży, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń.
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505584
(220) 2019 10 14
GODAWSKI MAREK, Ludzisławice
(znak słowno-graficzny)
Alfen aluminum fences

(531) 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13, 24.15.21
(510), (511) 6 metalowe elementy konstrukcyjne, metalowe
balustrady, metalowe schody, metalowe ogrodzenia, metalowe bramy, metalowe barierki ochronne.
(210)
(731)
(540)
(540)

505585
(220) 2019 10 14
DALKOWSKI MAREK, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
QSC

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 42 konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi konsultacyjne w zakresie technologii, usługi
konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki.
505617
(220) 2019 10 14
LIJO PHILIP BRANDS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dziekanowice
(540) (znak słowny)
(540) Kalikut 1498
(510), (511) 32 piwo, piwo i produkty piwowarskie, piwo rzemieślnicze, piwo bezalkoholowe, piwo jasne typu ale.
(210)
(731)

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

505621
(220) 2019 10 14
DETTLAFF ŁUKASZ PIOTR MOTO TECH, Puck
(znak słowno-graficzny)
Serwis Wózków Widłowych Moto Tech
Łukasz Dettlaff

(540) MARATON UTRATY WAGI

(531) 17.03.01, 05.07.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 doradztwo w zakresie treningu fizycznego,
instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, nauczanie,
trening i instruktaż sportowy, trenowanie, treningi zdrowotne i treningi fitness, udostępnianie informacji dotyczących
treningu fitness za pomocą portalu on-line, udostępnianie
obiektów i sprzętu treningowego, usługi trenerów osobistych, usługi trenerskie, usługi trenerskie w zakresie sportu,
usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, usługi treningowe
w zakresie aerobiku, usługi w zakresie treningu sprawności
fizycznej, 44 poradnictwo dietetyczne, planowanie i nadzorowanie diety, usługi dietetyków, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, usługi doradcze związane z dietą,
usługi w zakresie planowania diety odchudzającej, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, udzielanie informacji
w zakresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

505624
(220) 2019 10 14
PINT ANNA KLUB ZMIANY NAWYKÓW
ŻYWIENIOWYCH I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

505626
(220) 2019 10 14
WROŃSKI SŁAWOMIR REH4MAT, Głogów Małopolski
(znak słowno-graficzny)
4 classic COMPRESSION BRACES

(531) 29.01.13, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.17, 27.05.01
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne, protezy
kończyn, artykuły ortopedyczne, urządzenia ortopedyczne,
ortezy, stabilizatory części ciała do celów medycznych, stabilizatory ciała do celów medycznych, medyczne przyrządy
terapeutyczne, bandaże ortopedyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 24.01.12, 18.01.16, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej lub
hurtowej części zamiennych do maszyn oraz ogumienia
do maszyn, 37 usługi naprawcze w zakresie wózków widłowych, naprawa maszyn, usługi konserwacji maszyn, serwis
maszyn, remont maszyn.
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505629
(220) 2019 10 14
WROŃSKI SŁAWOMIR REH4MAT, Głogów Małopolski
(znak słowno-graficzny)
4 green COTTON BRACE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.17
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne, protezy
kończyn, artykuły ortopedyczne, urządzenia ortopedyczne,
ortezy, stabilizatory części ciała do celów medycznych, stabilizatory ciała do celów medycznych, medyczne przyrządy
terapeutyczne, bandaże ortopedyczne.
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505631
(220) 2019 10 14
WROŃSKI SŁAWOMIR REH4MAT, Głogów Małopolski
(znak słowno-graficzny)
4 medic INNOVATIVE BRACES

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.17
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne, protezy
kończyn, artykuły ortopedyczne, urządzenia ortopedyczne,
ortezy, stabilizatory części ciała do celów medycznych, stabilizatory ciała do celów medycznych, medyczne przyrządy
terapeutyczne, bandaże ortopedyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

505633
(220) 2019 10 14
WROŃSKI SŁAWOMIR REH4MAT, Głogów Małopolski
(znak słowno-graficzny)
4 sport PRO SPORT BRACES

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne, protezy
kończyn, artykuły ortopedyczne, urządzenia ortopedyczne,
ortezy, stabilizatory części ciała do celów medycznych, stabilizatory ciała do celów medycznych, medyczne przyrządy
terapeutyczne, bandaże ortopedyczne.
505634
(220) 2019 10 14
FALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) MOKRA ROBOTA
(510), (511) 41 nauczanie pływania, nauka pływania, szkolenia nauczycieli pływania, doradztwo w zakresie sprawności
fizycznej, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, informacje dotyczące edukacji sportowej, kształcenie ruchowe dla
dzieci w wieku przedszkolnym, kursy szkoleniowe dotyczące
zajęć sportowych, nauka w zakresie sportu, nauka nurkowania, organizowanie szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć
w zakresie ćwiczeń fizycznych, świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, szkolenia w zakresie kultury
fizycznej dla dorosłych i dzieci, szkolenia w zakresie zajęć
sportowych, szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej,
szkolenie sportowe, szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie
zdrowia i sprawności fizycznej, udzielanie informacji związanych z wychowaniem fizycznym za pośrednictwem strony
internetowej on-line, udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej
on-line, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, usługi edukacyjne
dotyczące sprawności fizycznej, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, usługi fitness klubów, usługi
edukacyjne związane z wodą, usługi ośrodków sprawności
fizycznej, usługi szkoleniowe dotyczące zajęć podwodnych,
usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej
kondycji fizycznej, usługi szkoleniowe w zakresie sportu,
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usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi trenerów osobistych, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, zajęcia
w zakresie ćwiczeń fizycznych, usługi w zakresie treningu
fizycznego, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie
sportu, zapewnianie instruktażu i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń fizycznych, usługi pisania blogów.
(210)
(731)
(540)
(540)

505636
(220) 2019 10 14
DĄBLEWSKI SYLWIN HAPPY HOUSE, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
HAPPY HOUSE

(531) 29.01.12, 27.05.05, 26.02.01, 26.11.06
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami mieszkalnymi, biurowymi,
handlowymi, zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
37 usługi remontowo-budowlane, usługi wykończeniowe
mieszkań i lokali, budowa i wykańczanie domów jednorodzinnych.
505637
(220) 2019 10 14
BORGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Postępy nauk medycznych Progress in Medicine

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 16 czasopisma (periodyki).
505638
(220) 2019 10 14
SASAK AGNIESZKA APUS STOLARSTWO,
Nagawczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AP
(210)
(731)

(531) 05.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 blaty stołowe, blok rzeźniczy, dzieła sztuki
z drewna, ławy, łóżka drewniane, pudełka drewniane, meble
ogrodowe, nogi do mebli, skrzynie drewniane, tace nieme-
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talowe, urny pogrzebowe, wyroby stolarskie, 40 obróbka
drewna, frezowanie, ścinanie i obróbka drewna, stolarstwo
meblowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

505659
(220) 2019 10 14
GRUSZKA AGATA PROSPERO, Stary Widzim
(znak słowno-graficzny)
Miss Pear AGATA GRUSZKA
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(540) eprzewoz.pl

(531) 17.02.17, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 39 usługi transportowe oraz logistyka, transport,
pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży.
505672
(220) 2019 10 15
DAGMARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAGMARA My Christmas
(210)
(731)

(531) 09.01.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 body [bielizna], botki, alby, apaszki [chustki],
bandany na szyję, berety, bielizna osobista, buty sznurowane, buty za kostkę, chustki [apaszki], czapki jako nakrycia
głowy, daszki jako nakrycia głowy, długie luźne stroje, dzianina [odzież], fulary [ozdobne krawaty], getry [ochraniacze]
zakładane na buty, gorsety, halki [bielizna], halki, półhalki,
kamizelki, kąpielówki, kimona, kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież], kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki
[odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, majtki, majtki dziecięce [odzież], mankiety,
maski na oczy do spania, mufki [odzież], nakrycia głowy, narzutki na ramiona, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie plażowe, odzież, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia
wierzchnie [odzież], opaski na głowę, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski [odzież], pelerynki, pikowane
kurtki [odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez
rękawów, podkoszulki sportowe, poncza, pulowery, rajstopy, rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki z jednym
palcem, sandały, sandały kąpielowe, skarpetki, spódnice,
spódnico-spodenki, stroje na maskaradę, stroje plażowe,
stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia
na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy, [do ubrania], szlafroki,
śliniaki niepapierowe, śliniaki z rękawami, nie z papieru, turbany, woalki, welony [odzież], wyprawki dziecięce [odzież],
wyroby pończosznicze.

(531) 27.05.05, 27.05.13, 27.05.17
(510), (511) 28 dekoracje i ozdoby choinkowe.
505674
(220) 2019 10 15
DAGMARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 09.01.10, 26.11.06, 26.11.07, 26.11.12
(510), (511) 28 dekoracje i ozdoby choinkowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

505685
(220) 2019 10 16
FOCUS HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(znak słowno-graficzny)
fh focushotel PREMIUM

505667
(220) 2019 10 15
INVENT FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Invent Cosmetic
(210)
(731)

(531) 05.03.14, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 suplementy diety o działaniu kosmetycznym.
(210) 505669
(220) 2019 10 15
(731) HULECKI DAWID, Iława
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.10, 26.01.03, 26.01.17
(510), (511) 43 hotele, usługi hotelowe, domy turystyczne,
motele, kempingi, pensjonaty, usługi związane z zakwaterowaniem, zapewnieniem mieszkań i pokoi, usługi restauracyjne, barowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, restauracje, przygotowanie dań na zamówienie i ich dostawa,
wynajem sal i pomieszczeń.
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(210) 505686
(220) 2019 10 16
(731) FOCUS HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) focus hotel premium lublin
(510), (511) 43 hotele, usługi hotelowe, domy turystyczne,
motele, kempingi, pensjonaty, usługi związane z zakwaterowaniem, zapewnieniem mieszkań i pokoi, usługi restauracyjne, barowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, restauracje, przygotowanie dań na zamówienie i ich dostawa,
wynajem sal i pomieszczeń.
(210) 505693
(220) 2019 10 16
(731) FOCUS HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) focus hotel lublin
(510), (511) 43 hotele, usługi hotelowe, domy turystyczne,
motele, kempingi, pensjonaty, usługi związane z zakwaterowaniem, zapewnieniem mieszkań i pokoi, usługi restauracyjne, barowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, restauracje, przygotowanie dań na zamówienie i ich dostawa,
wynajem sal i pomieszczeń.
(210) 505698
(220) 2019 10 16
(731) FOCUS HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) focus lublin
(510), (511) 43 hotele, usługi hotelowe, domy turystyczne,
motele, kempingi, pensjonaty, usługi związane z zakwaterowaniem, zapewnieniem mieszkań i pokoi, usługi restauracyjne, barowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, restauracje, przygotowanie dań na zamówienie i ich dostawa,
wynajem sal i pomieszczeń.
505700
(220) 2019 10 16
GOODMILLS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stradunia
(540) (znak słowny)
(540) PIĄTEK, PIECZENIA POCZĄTEK
(510), (511) 30 preparaty zbożowe, mąka.
(210)
(731)

505706
(220) 2019 10 16
CREANDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) markethink

(210)
(731)

(531) 02.09.25, 20.05.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi marketingowe, prowadzenie badań
marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych,
analiza trendów marketingowych, usługi konsultacyjne
w zakresie marketingu, usługi doradcze w zakresie marketingu, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych
na rzecz innych, usługi z zakresu nawiązywania kontaktów
biznesowych, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu,
marketingu, organizowanie i prowadzenie wykładów, usługi
w zakresie wykładów w dziedzinie marketingu, kursy szkoleniowe, prowadzenie warsztatów jako szkolenia, prowadzenie
warsztatów edukacyjnych w dziedzinie marketingu, szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe, usługi szkoleniowe lub
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edukacyjne w dziedzinie life coachingu, wykłady na temat
umiejętności marketingowych, usługi szkoleniowe dotyczące marketingu, kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z marketingiem i biznesem,
usługi mentoringu biznesowego.
505719
(220) 2019 10 17
ZAWIŚLAK AGNIESZKA MEDYCZNY DOM MEDIALNY,
Zawały
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDYCZNY DOM MEDIALNY

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analiza danych biznesowych, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analiza systemów zarządzania działalnością gospodarczą, analiza trendów biznesowych i marketingowych, analiza zarządzania
w biznesie, analiza zysków biznesowych, analizy i badania
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej, analizy kosztów i korzyści, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, doradztwo
i informacja o działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo
i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie wprowadzania nowych produktów na rynek, doradztwo reklamowe
i marketingowe, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, doradztwo w zakresie zarządzania
dotyczące rekrutacji personelu, dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji statystycznych dotyczących biznesu, dostarczanie informacji w dziedzinie zarządzania czasem, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, informacje na temat metod sprzedaży, inspekcja
kosztów opieki zdrowotnej, monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, ocena możliwości dla działalności gospodarczej, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, outsourcing
[doradztwo biznesowe], planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, planowanie strategii marketingowych,
planowanie w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i administrowanie działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, porady w zakresie działalności gospodarczej, porównywanie rozwiązań w działalności
gospodarczej jako ocena praktyk w organizacji działalności
gospodarczej, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, prowadzenie badań
w zakresie wewnętrznej komunikacji firmy, przygotowanie
prezentacji do celów handlowych, przygotowywanie i kompilacja raportów i informacji biznesowych i handlowych,
przygotowywanie opracowań projektów dotyczących tematyki działalności gospodarczej, przygotowywanie prezentacji do celów działalności gospodarczej, skomputeryzowane zarządzanie działalnością gospodarczą [na rzecz osób
trzecich], sporządzanie raportów biznesowych, sporządzanie raportów dotyczących projektów w zakresie działalności
gospodarczej, usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej,
usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, zarządzania działalnością gospodarczą, informacyjne o działalno-
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ści gospodarczej, usługi ekspertów do spraw efektywności
działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi ekspertów w zakresie wydajności przedsiębiorstw, usługi inspekcji i unowocześniania
procesów biznesowych, usługi marketingowe w dziedzinie
stomatologii, usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone lekarzom,
stomatologom, usługi w zakresie zarządzania biznesowego
świadczone na rzecz placówek medycznych i stomatologicznych, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju
przedsiębiorstw, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego działalnościami gospodarczymi w tym w zakresie
działalności placówek medycznych i stomatologicznych,
wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i planowania, zarządzanie klinikami medycznymi na rzecz osób
trzecich, zarządzanie kosztami medycznymi, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, 41 kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego
z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów jako szkolenia, prowadzenie warsztatów jako szkolenia, przekazywanie
know-how jako szkolenia, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów jako szkolenia, szkolenia personelu, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w dziedzinie
medycyny, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia w zakresie
umiejętności biznesowych, szkolenia w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi konsultacyjne związane
ze szkoleniami pracowników, usługi szkolenia personelu,
usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania.
505722
(220) 2019 10 17
ELDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eldom

(210)
(731)

(531) 26.01.18, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 7 elektryczne maszyny i urządzenia do polerowania woskiem, elektryczne sokowirówki, elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego,
elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów,
elektryczne otwieracze do puszek, instalacje do centralnego
odkurzania, krajalnice do chleba, krajalnice spiralne do warzyw, elektryczne, maszynki do siekania mięsa, maszyny
do cienkiego obierania i cięcia, maszyny do mieszania, maszyny do mycia butelek, maszyny do mycia ciśnieniowego,
maszyny do ostrzenia ostrzy, maszyny do produkcji masła,
maszyny do strzyżenia sierści u zwierząt, maszyny do usuwania odpadków, maszyny do wyrabiania kiełbas, maszyny do wysysania powietrza, maszyny do wytwarzania past
spożywczych, maszyny do wyżymania prania, maszyny
i urządzenia do czyszczenia, elektryczne, maszyny i urządzenia do prania dywanów, elektryczne, miksery elektryczne,
miksery elektryczne do celów domowych, młynki do kawy,
inne niż obsługiwane ręcznie, młynki do mielenia mąki
jako maszyny, młynki do pieprzu, inne niż o napędzie ręcznym, młynki do użytku domowego inne niż ręczne, młynki
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domowe elektryczne, noże elektryczne, odkurzacze, pakowarki, pralki, prasownice, suszarki wirowe, bez podgrzewania, szczotki do odkurzaczy, szczotki elektryczne, torby
do odkurzaczy, ssawki do odkurzaczy, ubijaczki elektryczne
do użytku domowego, urządzenia do czyszczenia parowe,
urządzenia do mycia naczyń stołowych, urządzenia do napowietrzania napojów, urządzenia do tarcia warzyw, urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania żywności,
węże do odkurzaczy, 8 elektryczne urządzenia do zaplatania
włosów, krajalnice do owoców, krajalnice spiralne do warzyw, o napędzie ręcznym, krajarki do jaj, nieelektryczne,
krajarki do sera, nieelektryczne, lokówki, maszynki do strzyżenia brody, maszynki do strzyżenia włosów do użytku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, pilniki do paznokci,
elektryczne, polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, przybory do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, przyrządy do strzyżenia, ręczne, przyrządy do ostrzenia,
przyrządy do ostrzenia ostrzy, rozdrabniacze do warzyw,
zestawy do golenia, zestawy do manicure, zestawy do manicure, elektryczne, zestawy do pedicure, żelazka, urządzenia do karbowania włosów jako karbownice, 9 urządzenia
i przyrządy do ważenia, wagi analizujące masę ciała, wagi
dla niemowląt, wagi łazienkowe, 10 urządzenia do masażu,
urządzenia do monitorowania tętna, urządzenia do monitorowania tkanki tłuszczowej, 11 agregaty klimatyzacyjne,
aparatura do suszenia [odwadniania], czajniki elektryczne,
chłodziarki, elektryczne, chłodziarki do wina, elektryczne,
dywany podgrzewane elektrycznie, elektryczne ogrzewacze
stóp, elektryczne płyty kuchenne, elektryczne podgrzewacze do butelek do karmienia, elektryczne urządzenia do gotowania sous vide, elektryczne zaparzacze do kawy, filtry
do wody pitnej, fontanny czekoladowe, elektryczne, frytownice elektryczne, gofrownice elektryczne, grill, instalacje
do chłodzenia mleka, instalacje do dystrybucji wody, instalacje do filtrowania powietrza, instalacje grzewcze, instalacje
i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia wentylacyjne
[klimatyzacyjne], instalacje klimatyzacyjne, koce, elektryczne,
nie do celów medycznych, kuchenki, kuchenki mikrofalowe,
kuchenny sprzęt elektryczny, lampy do kręcenia włosów,
lampy do paznokci, lampy elektryczne, lampy gazowe, lampy olejowe, lampy oświetleniowe, lampy ultrafioletowe,
nie do celów medycznych, maszyny do wytwarzania lodów,
maszyny i urządzenia do wytwarzania lodu, nawilżacze
do grzejników centralnego ogrzewania, ogrzewacze kieszonkowe, ogrzewacze stóp, elektryczne lub nieelektryczne,
osuszacze powietrza, parowary elektryczne, parowe sauny
do twarzy, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze wody,
poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, prasowacze
parowe, prasy do tortilli, elektryczne, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, rożen, rożna, suszarki do prania,
elektryczne, suszarki do włosów, szybkowary, elektryczne,
tostery, urządzenia chłodzące, urządzenia dezodoryzujące, nie do użytku osobistego, urządzenia do chłodzenia
napojów, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia
do filtrowania wody, urządzenia do ogrzewania, urządzenia
do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, urządzenia do opiekania i pieczenia, urządzenia do palenia kawy,
urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia do pieczenia
i opiekania, urządzenia do prażenia owoców, urządzenia
do schładzania wody, urządzenia do smażenia gorącym
powietrzem, urządzenia do wytwarzania pary, urządzenia
elektryczne do ogrzewania, urządzenia elektryczne do robienia jogurtu, urządzenia grzewcze lub chłodnicze do wydawania gorących i zimnych napojów, urządzenia i instalacje
do gotowania, urządzenia i instalacje do suszenia, urządzenia
i maszyny do oczyszczania powietrza, urządzenia i maszyny
do uzdatniania wody, urządzenia jonizujące do oczyszczania
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powietrza lub wody, urządzenia klimatyzacyjne, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, elektryczne ekspresy
do kawy, wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, 21 urządzenia do usuwania kłaczków, elektryczne lub nieelektryczne, urządzenia do wytwarzania makaronów, ręczne, młynki
do użytku domowego, ręczne, elektryczne i nieelektryczne
korkociągi, miksery, nieelektryczne, do celów domowych
jako blendery, naczynia do mieszania koktajli jako shakery,
narzędzia do czyszczenia, ręczne, nieelektryczne młynki kuchenne, ekspresy do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy, nieelektryczne, szczoteczki do zębów elektryczne.
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(531) 24.09.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej,
w tym także świadczone on-line, w związku z następującymi
towarami: metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, blachy, 37 konserwacja,
serwis i naprawa pojazdów transportowych, konserwacja,
serwis i naprawa hydraulicznych dźwigów samochodowych,
39 usługi transportowe, logistyka transportu, usługi wynajmu kontenerów na gruz, opróżnianie [usuwanie] zawartości
szamb, 40 obróbka metali, obróbka metalu jako obróbka
mechaniczna, usługi spawalnicze, cięcie metalu, frezowanie,
kształtowanie elementów metalowych, obróbka i powlekanie powierzchni metalowych, 42 projektowanie konstrukcji
metalowych, projektowanie zabudowy pojazdów.

dotyczący promocji, dystrybucja materiałów promocyjnych,
usługi w zakresie promocji, wsparcie w dziedzinie promocji
biznesu, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, konsultacje w zakresie promocji działalności
gospodarczej, usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji
i marketingu, usługi doradcze odnoszące się do akcji promocyjnych, organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, usługi redaktorów w zakresie
pisania tekstów do celów promocyjnych, usługi reklamowe
ukierunkowane na promowanie działań zwiększających
świadomość społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa
drogowego i prawidłowej realizacji transportu drogowego,
41 edukacja w zakresie bezpieczeństwa drogowego, usługi edukacyjne związane z bezpieczeństwem drogowym,
szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na drodze, publikowanie materiałów multimedialnych on-line, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej,
publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz
danych lub Internetu, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych,
wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej,
usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, udostępnianie informacji dotyczących
motoryzacji za pomocą portalu on-line, usługi rozrywkowe
dostarczane przez Internet, programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, udzielanie informacji
dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub
Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, informacja
dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy
danych lub z Internetu, udzielanie informacji edukacyjnych
on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem
Internetu.

(210) 505776
(220) 2019 10 17
(731) JARZĄBEK PIOTR PHU, Lubliniec
(540) (znak graficzny)
(540)

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

505751
(220) 2019 10 17
LOGIKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łąkie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOGIKON
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.12, 26.11.01,
26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 9 programy na smartfony.

(210) 505780
(220) 2019 10 17
(731) RENTZ DANIEL, Pozezdrze
(540) (znak słowny)
(540) Za kółkiem
(510), (511) 35 usługi przetwarzania danych w dziedzinie transportu, reklama związana z transportem i dostawą,
usługi reklamowe związane z przemysłem transportowym,
doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo w zarządzaniu biznesowym w dziedzinie transportu i dostaw, promowanie wydarzeń specjalnych, marketing

(531)

505782
(220) 2019 10 17
RENTZ DANIEL, Pozezdrze
(znak słowno-graficzny)
Za kółkiem

29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
18.01.21
(510), (511) 35 usługi przetwarzania danych w dziedzinie transportu, reklama związana z transportem i dostawą,
usługi reklamowe związane z przemysłem transportowym,
doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo w zarządzaniu biznesowym w dziedzinie transportu i dostaw, promowanie wydarzeń specjalnych, marketing
dotyczący promocji, dystrybucja materiałów promocyjnych,
usługi w zakresie promocji, wsparcie w dziedzinie promocji
biznesu, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, konsultacje w zakresie promocji działalności
gospodarczej, usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji
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i marketingu, usługi doradcze odnoszące się do akcji promocyjnych, organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, usługi redaktorów w zakresie
pisania tekstów do celów promocyjnych, usługi reklamowe
ukierunkowane na promowanie działań zwiększających
świadomość społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa
drogowego i prawidłowej realizacji transportu drogowego,
41 edukacja w zakresie bezpieczeństwa drogowego, usługi edukacyjne związane z bezpieczeństwem drogowym,
szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na drodze, publikowanie materiałów multimedialnych on-line, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej,
publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz
danych lub Internetu, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych,
wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej,
usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, udostępnianie informacji dotyczących
motoryzacji za pomocą portalu on-line, usługi rozrywkowe
dostarczane przez Internet, programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, udzielanie informacji
dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub
Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, informacja
dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy
danych lub z Internetu, udzielanie informacji edukacyjnych
on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem
Internetu.
505783
(220) 2019 10 17
POLASIK MAREK RESTAURACJA TAM GDZIE ZAWSZE,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tam GDZIE Zawsze RESTAURACJA
(210)
(731)
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dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących
restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie
informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje,
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków.
(210) 505789
(220) 2019 10 18
(731) Diamond Quest Limited, Road Town, VG
(540) (znak słowny)
(540) SAAT
(510), (511) 34 tytoń, artykuły dla palaczy, zapałki, papierosy,
papierośnice, filtry papierosowe, cygarniczki, bibułka papierosowa, ustniki do cygarniczek, papierowe ustniki papierosowe z filtrami, ustniki do papierosów, fajki tytoniowe, cygaretki, cygara, popielniczki, zapalniczki dla palaczy.
505800
(220) 2019 10 18
GIGANCI PROGRAMOWANIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) coding giants
(210)
(731)

(531) 16.03.13, 02.09.25, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, 41 usługi edukacyjne.
505801
(220) 2019 10 18
ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE EKODARPOL, Dębno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIKORYZON
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 1 nawozy.
(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24,
26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22,
19.07.01, 19.07.10
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności
i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów
w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów
w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach
szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów,
restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje
samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów

(210) 505810
(220) 2019 10 18
(731) TIME MARTA TIMEDIA, Grójec
(540) (znak słowny)
(540) ICÔNE CLINIQUE
(510), (511) 44 gabinety pielęgnacji skóry, świadczenie
usług przez salony piękności, salony piękności, usługi kosmetyczne, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi manicure
i pedicure, usługi męskich salonów fryzjerskich, usługi obcinania włosów, usługi odsysania tłuszczu, usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, usługi konsultacyjne
dotyczące pielęgnacji urody, usługi gabinetów odchudzania,
usługi kręcenia włosów, usługi fryzjerskie, usługi doradztwa
dotyczącego makijażu świadczone on-line lub osobiście,
usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi charakteryzatorów, udostępnianie obiektów i sprzętu do korzystania z solarium [do opalania], usługi farbowania włosów, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi salonów fryzjerskich
dla kobiet, usługi przedłużania rzęs, usługi salonów fryzjer-
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sko-kosmetycznych, usługi salonów fryzjerskich, usługi salonów piękności, usługi w zakresie laserowego odmładzania
skóry, usługi w zakresie mikropigmentacji, usługi w zakresie
makijażu permanentnego, usługi w zakresie naciągania skóry
za pomocą lasera, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi terapii mikroigłowej, usługi w zakresie pielęgnacji
skóry, usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez
uzdrowisko [spa], usługi w zakresie usuwania włosów, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi wizażystów,
usługi zabiegów na cellulitis, usługi zabiegów na cellulit,
usługi woskowania ciała w celu usuwania włosów u ludzi,
usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, zabiegi kosmetyczne,
zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody, usuwanie cellulitu z ciała.
505811
(220) 2019 10 18
SZTANDAR KATARZYNA ANNA PANI KWIATKOWSKA,
Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) KWIATOSTANY ZJEDNOCZONE
(510), (511) 31 kwiaty.

(210)
(731)

505819
(220) 2019 10 18
JANOSIK DLA FIRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) JANOSIK DLA FIRM
(510), (511) 36 udzielanie kredytów, organizowanie kredytów, konsultacje kredytowe, doradztwo kredytowe, agencje
kredytowe, biura kredytowe, usługi kredytowe, doradztwo
dotyczące kredytów, sprawdzania zdolności kredytowej,
sporządzanie raportów kredytowych, usługi agencji kredytowych, usługi kredytowania nieruchomości, usługi weryfikacji
kredytów biznesowych, udostępnianie pożyczek i kredytów,
dostarczanie informacji o kredytach, zapytania i konsultacje
kredytowe, ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw,
pośrednictwo w umowach kredytowych, usługi doradztwa
związane z kredytem, usługi brokerskie w zakresie kredytów,
usługi w zakresie organizowania kredytów, usługi w zakresie
doradztwa kredytowego, pośrednictwo w zakresie komercyjnych kredytów hipotecznych, usługi doradcze w zakresie
kredytów hipotecznych, usługi w zakresie oceny zdolności
kredytowej, doradztwo finansowe związane z usługami
kredytowymi, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, udzielanie kredytów pod zastaw hipoteczny
i pożyczek, ocena zdolności kredytowej firm i osób prywatnych, udzielanie kredytów hipotecznych i pośrednictwo
w tym zakresie, pożyczki hipoteczne i pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, udzielanie pożyczek, pożyczki firmowe, pożyczki pieniężne, usługi dotyczące pożyczania
i pożyczek, usługi dotyczące pożyczek, udzielanie pożyczki
hipotecznej, udzielanie pożyczek pomostowych, pożyczki
za zabezpieczeniem, finansowanie pożyczek pomostowych,
udzielanie pożyczek zabezpieczonych, doradztwo dotyczące pożyczek, pożyczanie pod zastaw, udzielanie pożyczek
pod zabezpieczenie, udzielanie pożyczek na nieruchomość,
doradztwo dotyczące usług pożyczkowych, doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, doradztwo finansowe związane z pożyczkami, usługi
w zakresie finansowania i pożyczek.
(210)
(731)

(210) 505846
(220) 2019 10 21
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) BRAK DYMU PAPIEROSOWEGO

(531) 27.05.01, 01.15.11, 26.01.01, 26.01.13
(510), (511) 34 waporyzatory przewodowe do papierosów
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, tytoń surowy i przetworzony, wyroby tytoniowe, w tym cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń
do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek (papierosy ziołowe),
snus [tytoń do stosowania doustnego], substytuty tytoniu
(nie do celów medycznych), artykuły dla palaczy, w tym
bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki,
puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia
kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, zapałki,
pałeczki tytoniowe, produkty tytoniowe do podgrzewania,
urządzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu
zawierającego nikotynę do wdychania, ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, elektroniczne przyrządy do palenia, papierosy elektroniczne, papierosy elektroniczne jako zamiennik tradycyjnych
papierosów, urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu
zawierającego nikotynę, ustne waporyzatory dla palaczy
do produktów tytoniowych i substytutów tytoniu, przybory
dla palących do elektronicznych papierosów, części i akcesoria do wyżej wymienionych produktów ujęte w klasie 34,
urządzenia do gaszenia rozgrzanych papierosów i cygar, jak
również rozgrzanych pałeczek tytoniowych, elektroniczne
etui na papierosy do wielokrotnego ładowania.
(210)
(731)
(540)
(540)

505848
(220) 2019 10 21
MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
m Investment Banking

(531) 27.05.01, 27.01.01, 26.04.18, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi doradztwa i pomocy w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, 36 usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszy emerytalnych, doradztwo w sprawach finansowych, opracowywanie analiz i wycen finansowych, opracowywanie biznes planów i strategii finansowania, doradztwo
giełdowe, usługi w zakresie bankowości inwestycyjnej.
(210)
(731)
(540)
(540)

505855
(220) 2019 10 21
SIEROCIŃSKA AGNIESZKA F.H. OTO, Łódź
(znak słowno-graficzny)
Vip Life
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(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 9 okulary przeciwsłoneczne.
505859
(220) 2019 10 21
CHRANIUK ROMAN, Poznań; KANIOR RYSZARD,
Dąbrowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKARBY LATA

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 dżemy, marmolady i konfitury owocowe, batoniki na bazie owoców, chipsy owocowe, desery owocowe,
galaretki owocowe, kandyzowane owoce, kandyzowane
przekąski owocowe, kompozycje owoców przetworzonych,
konserwy z owocami, mieszanki owoców suszonych, owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, owoce gotowane,
owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce marynowane, owoce przetworzone, suszone owoce, pasta z owoców, pokrojone owoce, produkty z suszonych owoców,
przeciery owocowe, przekąski na bazie owoców, przekąski
na bazie suszonych owoców, gotowe dania warzywne, gotowe produkty z warzyw, konserwowane warzywa, pasty
warzywne, przeciery warzywne, przekąski na bazie warzyw,
warzywa marynowane, warzywa przetworzone, warzywa
w puszkach, warzywa w słoikach, 30 słodycze zawierające
owoce, sosy owocowe, 32 soki, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, koktajle owocowe, bezalkoholowe.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
(540)
(540)

505867
(220) 2019 10 21
AS MINTOS MARKETPLACE, Ryga, LV
(znak słowno-graficzny)
mintos

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa związane ze zbliżaniem
klientów i/lub kupujących i sprzedających, usługi pośrednictwa związane ze zbliżaniem klientów i/lub kupujących
i sprzedających w celu sprzedaży i zakupu usług finansowych i pożyczek, usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez
dostarczanie informacji finansowych i rynkowych w celu
prowadzenia handlu i pozyskiwania usług finansowych i pożyczek, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców finansowych produktów inwestycyjnych,
36 usługi w zakresie wirtualnych walut, usługi płatności elektronicznych, usługi portfeli elektronicznych (usługi płatnicze), pośrednictwo w wypłacaniu i przyjmowaniu pieniędzy,
usługi pośrednictwa finansowego, zarządzanie aktywami
inwestycyjnymi, usługi finansowe dotyczące inwestycji, pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych, zarządzania
finansowe zbiorowymi programami inwestycyjnymi, usługi
dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debeto-
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wych i elektronicznych kart płatniczych, handel walutami
i wymiana walut, obrót towarami giełdowymi i papierami
wartościowymi, emisja obligacji.
505871
(220) 2019 10 21
CHORĄŻAK RAFAŁ REFLEKS CHŁODNICTWO,
Legionowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smak Życia
(210)
(731)

(531) 25.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 doradztwo w zakresie planowania przyjęć,
doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych,
obsługa gości na imprezach rozrywkowych, organizacja przyjęć, organizowanie rozrywki podczas uroczystości weselnych, organizowanie rozrywki, organizowanie
imprez w celach rozrywkowych, planowanie przyjęć,
planowanie przyjęć [rozrywka], planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], rezerwacja sal na imprezy
rozrywkowe, rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe,
udzielanie informacji na temat rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci on-line i Internetu, usługi
prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez
specjalnych, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie sal tanecznych, zapewnianie sal balowych, obsługa sal tanecznych, udostępnianie sal do tańca i ich wyposażenia, usługi
planowania przyjęć, prowadzenie imprez rozrywkowych,
43 organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), organizacja przyjęć weselnych
[żywność i napoje], organizacja przyjęć weselnych [miejsca], usługi cateringu zewnętrznego, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, imprezy firmowe
[zapewnianie jedzenia i napojów], usługi kateringowe
w zakresie zaopatrzenia w żywność, oferowanie żywności
i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów dla
gości, serwowanie jedzenia i napojów, przygotowywanie
żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz,
przygotowywanie posiłków, zapewnianie pomieszczeń
na uroczystości, usługi zaopatrzenia w żywność, usługi
zaopatrzenia w napoje, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie bankietów, usługi rezerwacyjne
w zakresie rezerwacji posiłków.
(210) 505898
(220) 2019 10 22
(731) ŁASEK ROBERT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HORUM
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy.
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505903
(220) 2019 10 22
GRZELCZAK FOGEL I PARTNERZY SPÓŁKA
PARTNERSKA RADCÓW PRAWNYCH, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GFP_LEGAL
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 35 przygotowywanie zeznań podatkowych,
usługi wypełniania zeznań podatkowych, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi wypełniania zeznań podatkowych, doradztwo podatkowe,
45 doradztwo prawne związane z mapowaniem patentów, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, usługi prawne związane z negocjacją
kontraktów dla osób trzecich, mediacje, badania prawne,
doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia
przetargowe, licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], prawne administrowanie licencjami, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], udzielanie
licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, usługi monitorowania prawnego, usługi w zakresie
przygotowywania dokumentów prawnych, badanie stanu prawnego nieruchomości, usługi prawne, doradztwo
prawne, sporządzanie opinii, ekspertyz i analiz prawnych,
zastępstwo przed sądami i urzędami, usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, usługi prawne
dotyczące rejestracji znaków towarowych, usługi prawne
z zakresu wykorzystywania patentów.
505910
(220) 2019 10 22
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DREWMAX
TADEUSZ SĄSIADEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Kędzierzyn-Koźle
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Drewmax
(210)
(731)

(531) 26.02.07, 27.05.01, 26.02.18, 29.01.14
(510), (511) 7 maszyny, silniki, mechanizmy sprzęgania
i napędu (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), maszyny i urządzenia w zakresie automatyki przemysłowej dotyczącej maszyn, wagopakowarek, transporterów, wag technicznych, 9 instalacje elektryczne i elektroniczne, urządzenia i przyrządy wagowe, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, przełączające, transformujące,
sterujące, wagi techniczne, przepływowe, pomostowe,
platformowe, 37 usługi budowlane, montażowe, instalacyjne, naprawy i konserwacja urządzeń i maszyn w zakresie automatyki przemysłowej dotyczącej maszyn, wagopakowarek, transporterów, wag technicznych oraz instalacji elektrycznych i elektronicznych, urządzeń i przyrządów
wagowych, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych,
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przełączających, transformujących, sterujących, wagi laboratoryjne, przepływowe, pomostowe, platformowe
i dozujące.
505914
(220) 2019 10 22
WIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WiR

(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, 36 wynajem nieruchomości i majątku, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, 37 budowanie
nieruchomości, nadzór nad budowaniem konstrukcji, rozbiórka budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi w zakresie wykopywania, wiercenie, 42 projektowanie konstrukcji, projektowanie budowli,
projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, projektowanie architektoniczne,
zarządzanie projektami architektonicznymi, usługi doradcze
dotyczące architektury, usługi konsultacyjne dotyczące architektury.
(210) 505934
(220) 2019 10 23
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowny)
(540) HEETS DO IQOS
(510), (511) 34 waporyzatory przewodowe do papierosów
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia,
tytoń surowy i przetworzony, wyroby tytoniowe, w tym
cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek (papierosy ziołowe), snus [tytoń do stosowania doustnego],
substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), artykuły
dla palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki, puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, zapałki, pałeczki tytoniowe, produkty
tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne
i części do nich służące do ogrzewania papierosów lub
tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę do wdychania, ciekłe roztwory zawierające nikotynę
do użytku w papierosach elektronicznych, elektroniczne
przyrządy do palenia, papierosy elektroniczne, papierosy
elektroniczne jako zamiennik tradycyjnych papierosów,
urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, ustne waporyzatory dla palaczy do produktów tytoniowych i substytutów tytoniu, przybory dla
palących do elektronicznych papierosów, części i akcesoria do wyżej wymienionych produktów ujęte w klasie 34,
urządzenia do gaszenia rozgrzanych papierosów i cygar, jak
również rozgrzanych pałeczek tytoniowych, elektroniczne
etui na papierosy do wielokrotnego ładowania.
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(210) 505940
(220) 2019 10 23
(731) STOWARZYSZENIE MUSTANG KLUB POLSKA, Gorzyce
(540) (znak słowny)
(540) Mustang Klub Polska
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy i katalogi kolekcjonerskie, publikacje periodyczne drukowane dotyczące samochodów, ulotki drukowane, wizytówki, kalendarze, ogłoszenia, banery wystawowe z papieru lub z kartonu, 35 organizowanie targów, pokazów i wystaw o tematyce związanej z samochodami w celach reklamowych, promocyjnych lub handlowych, reklama on-line w sieciach komputerowych i przez
Internet, usługi nawiązywania kontaktów między właścicielami kultowych marek samochodowych, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, promowanie samochodów
w drodze sponsorowania wydarzeń sportowych krajowych
i międzynarodowych, usługi reklamy na rzecz osób trzecich,
usługi promocji samochodów poprzez inicjowanie i zawieranie umów ze sponsorami wydarzeń sportowych, 36 organizowanie wydarzeń w celu zbierania funduszy na cele
charytatywne, 41 usługi: organizowania i prowadzenia targów o tematyce samochodowej w celach edukacyjnych,
organizowania i prowadzenia imprez, zjazdów, zawodów,
turniejów, wyścigów i rajdów samochodowych w celach:
rekreacyjnych, szkoleniowych, rozrywkowych, kulturalnych,
edukacyjnych, specjalistycznego doradztwa edukacyjnego
lub usługi szkoleniowe w zakresie konserwacji i napraw samochodów, publikowania biuletynów, katalogów, przewodników i map o tematyce związanej z turystyką samochodową i krajoznawstwem, organizowania i prowadzenia pokazów, szkoleń i testów edukacyjnych w dziedzinie techniki
samochodowej i bezpieczeństwa drogowego, organizowania imprez, zabaw i gier edukacyjnych o tematyce samochodowej dla młodzieży, rozpowszechniania materiałów edukacyjnych i instruktażowych, organizowania pokazów, wystaw
i prezentacji do celów edukacyjnych, edukacyjne związane
z bezpieczeństwem drogowym, edukacyjne w dziedzinie
zapewnienia bezpieczeństwa sportów i turystyki samochodowej.
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505977
(220) 2019 10 24
KOWALSKI JANUSZ COMFORTCLIMA SERWIS,
Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CCS Comfortclima Serwis
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 11 systemy HVAC (ogrzewanie, klimatyzacja
i wentylacja), klimatyzacja do pomieszczeń przeznaczonych do przetwarzania danych, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, klimatyzacja
i wentylacja).
505978
(220) 2019 10 24
ANB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CORD

(210)
(731)

(531) 29.01.01, 27.05.01, 26.05.01
(510), (511) 7 narzędzia elektryczne, narzędzia hydrauliczne,
narzędzia mechaniczne, narzędzia pneumatyczne, narzędzia
wyważeniowe (elektryczne), kosiarki, generatory prądu.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

504934, 504935, 505801

3

492084, 492085, 498388, 498390, 498394, 498395, 498401, 498415, 498416, 498417, 498418, 500736, 500739,
500741, 500743, 500744, 500751, 500752, 501870, 503652, 503965, 503973, 503978, 503981, 504118, 504205,
504763, 504815, 504837, 504893, 504894, 504896, 505012, 505572, 505582, 505667

4

504118, 505383

5

492084, 492085, 501870, 502161, 503652, 503965, 503978, 503981, 504044, 504118, 504205, 504815, 504893,
504894, 504896, 505012, 505142, 505572, 505667

6

497648, 501252, 504021, 505530, 505538, 505584

7

496594, 496596, 496597, 496605, 496607, 497648, 498330, 504021, 504934, 504935, 505013, 505413, 505414,
505722, 505910, 505978

8

497648, 505013, 505383, 505722

9

496605, 500144, 502499, 504021, 504796, 504825, 505013, 505043, 505290, 505516, 505722, 505776, 505855,
505910

10

503604, 504893, 504894, 504896, 505626, 505629, 505631, 505633, 505722

11

496605, 497648, 505013, 505534, 505722, 505977

12

503107, 504672

14

503106, 503107

16

495929, 495932, 495937, 500144, 502814, 502815, 503652, 504825, 505559, 505637, 505940

17

504934, 504935, 505383

18

504118, 505200, 505201

19

501252, 504272, 504934, 504935, 505530, 505559

20

501252, 501858, 504175, 504184, 505304, 505518, 505533, 505638

21

504175, 504184, 505722

22

505383

23

504619

24

504619, 505304

25

500144, 503912, 504619, 505156, 505556, 505560, 505659

28

500144, 505672, 505674

29

504044, 504118, 505464, 505859

30

501870, 503989, 504044, 504118, 504835, 505464, 505485, 505576, 505700, 505859

31

504118, 505383, 505464, 505811

32

502498, 503652, 503983, 504044, 504118, 505617, 505859

33

501644, 503759, 504118

34

503652, 505789, 505846, 505934

35

498882, 501889, 502814, 502815, 503346, 503619, 503652, 503983, 504272, 504763, 504800, 504817, 504825,
504905, 504934, 504935, 505012, 505197, 505200, 505201, 505233, 505290, 505383, 505478, 505519, 505520,
505556, 505559, 505561, 505567, 505570, 505572, 505580, 505583, 505621, 505706, 505719, 505751, 505780,
505782, 505848, 505867, 505903, 505914, 505940

36

503346, 503619, 504005, 504007, 504825, 505519, 505520, 505559, 505561, 505577, 505580, 505583, 505636,
505819, 505848, 505867, 505898, 505914, 505940

37

496605, 501889, 502499, 503619, 504005, 504007, 504272, 505434, 505559, 505577, 505621, 505636, 505751,
505910, 505914, 505977
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2

1

38

500144, 504443, 505800

39

503155, 503619, 504118, 504367, 504817, 505559, 505567, 505669, 505751

40

496594, 496596, 496597, 496605, 496607, 501889, 504118, 504934, 504935, 505638, 505751

41

500144, 501524, 503346, 503619, 504118, 504443, 504825, 505043, 505197, 505233, 505506, 505519, 505520,
505624, 505634, 505706, 505719, 505780, 505782, 505800, 505871, 505940

42

496594, 496596, 496597, 496605, 496607, 498882, 501889, 504185, 504272, 504800, 505197, 505290, 505434,
505478, 505559, 505585, 505751, 505914

43

503303, 503619, 504287, 505506, 505557, 505565, 505577, 505685, 505686, 505693, 505698, 505783, 505871

44

503652, 504118, 504905, 505624, 505810

45

500144, 502499, 505290, 505559, 505903

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

4 classic COMPRESSION BRACES
4f
4 green COTTON BRACE
4 medic INNOVATIVE BRACES
4 sport PRO SPORT BRACES
5 OILS COMPLEX NAIL CARE IT’S ME
Victoria Vynn V V VICTORIA VYNN NAIL CARE
Acenera
ALFA GROUP
Alfen aluminum fences
Aloha DZIKU
ANABIOREC
AP
ASURA FIGHTWEAR
BigStar
baltic spa
baltik spa
BIAŁY TULIPAN Caffe & Dessert
BIAŁY TULIPAN
BIELBET
BIFIX Friki Fruits
BIOTEKA NATURALNE SKŁADNIKI
BIURO PROJEKTOWE MARIUSZ CIAPAŁA mc
BRAK DYMU PAPIEROSOWEGO
CCS Comfortclima Serwis
CITY EXPRESS HOTELES
coding giants
CONQUEROR TRAVEL CLUB
CORD
CORNACID DUO
Cyber Studio make IT secured
CZYSTE BESKIDY
CZYSTE TATRY
D4F
DAGMARA My Christmas
DBPLUS better performance
De los VALLES MEDIUM DRY OWOCE
BUDOWA WYTRAWNOŚĆ
KWASOWOŚĆ ALKOHOL
DIETA WSMAQ JEDZ NA ZDROWIE
DIODEMA
DOBIEGANIA.PL UWOLNIJ ENERGIĘ
Dr Joint
Drewmax
E Esentis

505626
503107
505629
505631
505633

Economic Publishing Platform
ecostyle
eldom
EM exelmedia agencja marketingu
e-commerce
eprzewoz.pl
FARMADA TRANSPORT
FELICITY LUBLIN
fh focushotel PREMIUM
Fit Beer Z GUARANĄ CB
BROWAR CIECHAN 1864
focus hotel lublin
focus hotel premium lublin
focus lublin
GARDENHIT
GEL POLISH BASE SOAK OFF IT’’S ME Victoria
Vynn V V VICTORIA VYNN SALON GEL
POLISH BASE
GEL POLISH HYBRID BASE EASY REMOVAL
IT’S ME Victoria Vynn V V VICTORIA VYNN
SALON GEL POLISH BASE
GEL POLISH HYBRID TOP EASY REMOVAL
IT’S ME Victoria Vynn V V VICTORIA VYNN
SALON GEL POLISH TOP
GEL POLISH TAPE BOND SOAK OFF IT’S ME
Victoria Vynn V V VICTORIA VYNN SALON
GEL POLISH TAPE BOND
GEL POLISH TOP SOAK OFF IT’S Victoria Vynn
V V VICTORIA VYNN SALON GEL POLISH TOP
Gerlach
GFP_LEGAL
GH
Glam Home
GrandFARM
Green Properties
HAPPY HOUSE
HEETS DO IQOS
H-FANG
HORUM
HYDROLIS
ICÔNE CLINIQUE
IDĘ w to!
IE INSTYTUT ENERGII
Invent Cosmetic
JANOSIK DLA FIRM
Kalikut 1498
KANI TECH

505233
505582
505722

500743
505516
502499
505584
501524
496607
505638
503912
503106
492084
492085
505557
505565
505530
504044
505572
504185
505846
505977
503303
505800
504367
505978
505142
498882
505520
505519
496594
505672
505290

503759
504287
502161
505570
501870
505910
504763

505197
505669
505567
503346
505685
503983
505693
505686
505698
505533

498417

498416

498395

498394
498418
505013
505903
504175
504184
505383
505577
505636
505934
505413
505898
504817
505810
503619
496605
505667
505819
505617
504935

58

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

KANITECH
KETili PURi
Kredyt zielonych zmian
Kropelka
krzeslaon-line.pl
KWIATOSTANY ZJEDNOCZONE
LIPS ARCHITECT
LOGIKON
m Investment Banking
Mango INVESTMENT
Mango INVESTMENT
MARATON UTRATY WAGI
markethink
MEDiJUANA
MEDYCZNY DOM MEDIALNY
Metylobe 1000
Metylobex
MIDIMAGSTER
MIKORYZON
mintos
Miss Pear AGATA GRUSZKA
MŁODY ŻOLIBORZ
ModulAir
MOKRA ROBOTA
MozaFix
Mustang Klub Polska
MYE
NATURAL NAIL BOOST VICTORIA VYNN
BOOST BASE NAIL REPAIR V V
Naturellki
NUSSOLEK
OPTIMA-24
Oto stolik
P.
Pharma CF Laboratories
PIĄTEK, PIECZENIA POCZĄTEK
PIOTR KOWAL
POGOTOWIE KOMINIARSKIE
POLS TAXI
POROLEX
porówneo.pl
Porówneo.pl
Postępy nauk medycznych
Progress in Medicine
PRAGNĘ WIĘCEJ

Nr ZT48/2019

2

1

2

504934
505576
504825
505534
505304
505811
504837
505751
505848
504005
504007
505624
505706
503652
505719
504894
504896
504021
505801
505867
505659
505559
503604
505634
501858
505940
496597

prebiotic protection odour stop
PROGRAM Zdrowe WŁOSY
PROJET
PSY W IMIĘ ZASAD
ptimat
QSC
R RADOXIM HANDEL WYNAJEM
Rebitalia
reservante
S SENACKI HOTEL
SAAT
SALON BUILD GEL UV/LED V V No. 01
TOTALY CLEAR VICTORIA VYNN
SALON BUILD GEL UV/LED V V VICTORIA
VYNN No.1 TOTALLY CLEAR
Serwis Wózków Widłowych Moto Tech
Łukasz Dettlaff
SK SKLEP KOSZYKARZA
SKARBY LATA
SKIPPERS
SMACOMS
Smak Życia
sockso
SOS
SOVEA
STAMANN
SUPERWYTRZYMAŁA mola Oceanic
Elégance Styl & elegancja NOWOŚĆ AIR+ 8
rolek 3 warstwy DELIKATNIE PACHNĄCY
łatwe otwieranie BIAŁY, DELIKATNIE
ZDOBIONY, 3-WARSTWOWY PAPIER
TOALETOWY Mola Elégance to wysokiej
jakości, biały, 3-warstwowy papier toaletowy.
Jego eleganckie, subtelne zdobienia
i delikatny zapach podkreślą styl Twojej
łazienki. Romantic, Botanic czy Oceanic wybierz wzór, który najlepiej podkreślali
wystrój łazienki. MOLA ELÉGANCE - STYL
I ELEGANCJA W TWOJEJ ŁAZIENCE
WYPRÓBUJ TAKŻE POZOSTAŁE WARIANTY
LINII MOLA ELÉGANCE Botanic Elégance
Romantic Elégance A CZY ZNASZ JUŻ NOWE
RĘCZNIKI PAPIEROWE MOLA? JEŚLI NIE,
KONIECZNIE SPRAWDŹ: GIGA XXL największy
ręcznik Mola KUCHENNE INNOWACJE
bezpieczne w kontakcie z żywnością
EXTRA STRONG + 50% super wytrzymałe
i wydajne POŁYSK doskonały do szyb, luster
i metalowych powierzchni Metsä
www.mola.eu

503973
504905
498330
505043
503978
505585
504272
504815
504800
505506
505789

500752
504893
503989
504796
505478
505561
505012
505700
505560
505434
503155
501252
505580
505583
505637
505156

500736
500739
505621
505556
505859
505485
496596
505871
504619
504835
505518
501889

495937

Nr ZT48/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

SUPERWYTRZYMAŁA mola Romantic
Elégance Styl & elegancja NOWOŚĆ AIR+ 8
rolek 3 warstwy DELIKATNIE PACHNĄCY
łatwe otwieranie BIAŁY, DELIKATNIE
ZDOBIONY, 3-WARSTWOWY PAPIER
TOALETOWY Mola Elégance to wysokiej
jakości, biały, 3-warstwowy papier toaletowy.
Jego eleganckie, subtelne zdobienia
i delikatny zapach podkreślą styl Twojej
łazienki. Romantic, Botanic czy Oceanic wybierz wzór, który najlepiej podkreślali
wystrój łazienki. MOLA ELÉGANCE - STYL
I ELEGANCJA W TWOJEJ ŁAZIENCE
WYPRÓBUJ TAKŻE POZOSTAŁE WARIANTY
LINII MOLA ELÉGANCE Oceanic Elégance
Botanic Elégance A CZY ZNASZ JUŻ NOWE
RĘCZNIKI PAPIEROWE MOLA? JEŚLI NIE,
KONIECZNIE SPRAWDŹ: GIGA XXL największy
ręcznik Mola KUCHENNE INNOWACJE
bezpieczne w kontakcie z żywnością
EXTRA STRONG + 50% super wytrzymałe
i wydajne POŁYSK doskonały do szyb, luster
i metalowych powierzchni Metsä
www.mola.eu

2

495932

SUPERWYTRZYMAŁA mola Sensitive Pure
papier toaletowy Wyjątkowo miękki
SoftPillow technology BEZPIECZNY DLA
SKÓRY PRZEBADANY DERMATOLOGICZNIE
3X 8X łatwe otwieranie Mola SENSITIVE Pure
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, WYJĄTKOWO MIĘKKI
I DELIKATNY BIAŁY PAPIER TOALETOWY
Z DODATKIEM BALSAMU Mola Sensitive Pure
to najwyższej jakości 3-warstowy papier
toaletowy z dodatkiem delikatnego balsamu.
Dzięki swej delikatności jest niezwykle
przyjemny w dotyku i zapewnia maksymalny
komfort. Nie zawiera alergenów zapachowych
ani sztucznych barwników. Przebadany
dermatologiczne. Idealne rozwiązane dla
najbardziej wrażliwej skóry, nawet ze
skłonnościami do alergii. NATURALNY
KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO WYPRÓBUJ
TAKŻE POZOSTAŁE WARIANTY MOLA
SENSITIVE Mleczko Kokosowe
Rumianek + wit. E Panthenol A CZY ZNASZ
JUŻ NOWE RĘCZNIKI PAPIEROWE MOLA?
JEŚLI NIE, KONIECZNIE SPRAWDŹ: GIGA XXL
największy ręcznik Mola KUCHENNE
INNOWACJE bezpieczne w kontakcie
z żywnością EXTRA STRONG + 50% super
wytrzymałe i wydajne POŁYSK doskonały
do szyb, luster i metalu
Tam GDZIE Zawsze RESTAURACJA

505783

59
1

2

The Dust

500144

TOAST

502814

TORA

505538

TULISIE

505200

tulisie.pl zawsze blisko

505201

V V SMART WHITE 3D SALON ART. GEL
UV/LED VICTORIA VYNN

498390

V V VICTORIA VYNN FUSION
HAND & BODY HYDRATING CREAM
ATTRATION BERRY COCKTAIL
ATTRACTION BERRY COCKTAIL

498401

V V VICTORIA VYNN FUSION HAND & BODY
HYDRATING CREAM HAPPINESS
FRESH COTTON

498388

V V VICTORIA VYNN NAIL CARE

500741

V V VICTORIA VYNN PAINTER SALON
HIGH PIGMENT

500751

V V VICTORIA VYNN SALON 5 OILS COMPLEX

500744

V V VICTORIA VYNN SALON GEL POLISH TOP

498415

Veggie & Nature

505464

Vip Life

505855

VOSCO SERENA

504672

WiR

505914

Wódka Tatrzańska HARNAŚ

501644

WZNIEŚMY TOAST

502815

-yardi-

497648

YERBA MATE yerb ENERGIA Z NATURY CLASSIC
SŁODZONY TYLKO EKSTRAKTEM Z OWOCÓW
POBUDZENIE SERWUJ ZIMNE!
Napój gazowany na bazie Yerba Mate
(zawiera dużą dawkę naturalnej kofeiny
pochodzącej z Yerba Mate). Wysoka zawartość
kofeiny (20mg/100ml); nie zaleca się
stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet
karmiących piersią. Niewskazane dla osób
wrażliwych na kofeinę i diabetyków.
Przechowywać w chłodnym i zaciemnionym
miejscu. Mętność i osad są naturalnymi
cechami produktu.

502498

Za kółkiem

505780

Za kółkiem

505782

ziaja antyoksydacja jagody acai

504205

zwolnieni z teorii

504443

ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI

504118

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.
393447
1337969
1395724
1485119
1488057
1496000

1496008
1496033
1496069
1496113
1496176
1496181
1496184
1496226
1496253
1496260
1496277
1496321
1496369
1496396
1496403
1496440
1496470

Kordes’ Rose Friesia
31
(2019 10 23)
MY77 www.my77.hu CLOTHING COMPANY
(2019 07 19)
CFE: 27.05.09, 27.07.01, 29.01.12
25, 35, 41
LEVIKER (2019 10 23)
5
Le SUPERBE 1862 (2019 09 17)
CFE: 24.07.01, 24.13.01, 25.01.06, 27.01.01
29
SELENA (2019 10 08)
CFE: 26.01.02, 27.05.01,
6, 7, 9, 11, 19, 20, 21,
29.01.04
(2019 05 13)
CFE: 26.13.25
1, 2, 4, 7, 9, 11, 12, 16,
19, 35, 36, 37, 39, 40,
41, 42, 43, 44
bako tech (2019 06 27, 2019 03 28)
CFE: 25.03.01, 27.05.17
9, 42
Kviku (2019 05 24)
CFE: 03.01.15, 18.05.03, 27.05.08, 29.01.14 35, 36
MAX (2019 07 09)
CFE: 27.05.01
7
OLDOS! (2019 09 26)
CFE: 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
25
ALSIPERCHA (2019 07 15, 2019 01 15)
9
Dance Legend (2019 06 20)
3, 5, 8, 16, 21,
35, 41, 44
WINBET (2019 07 17,
16, 28, 35, 38, 41, 42
2019 01 23)
CAREDDI SUPERCRITICAL
7
(2019 08 13, 2019 08 05)
METARSIN (2019 07 18, 2019 06 28)
5
Seventeen (2019 09 02)
25
AnaGain (2019 09 05, 2019 03 11)
1, 3, 5
Excellence (2019 09 20, 2019 03 22)
CFE: 24.09.02, 26.04.18, 27.05.24,
29, 30
29.01.12
EASY MOVE (2019 09 13, 2019 04 25)
CFE: 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
10
STOP UV (2019 09 13, 2019 04 25)
CFE: 26.11.01, 27.05.09, 29.01.13
9
T TECHNICPARK (2019 08 06)
CFE: 26.03.23, 27.05.10, 29.01.12
36, 39
BODOS (2019 07 11)
4, 35, 37, 39
MASTER SERVICE together to move
(2019 07 17)
CFE: 26.04.09, 27.05.10
35, 37, 39, 40, 41, 42

1496471
1496495
1496525
1496565
1496592
1496700
1496701
1496707
1496725
1496833
1496866
1496882
1496883
1496922
1497034
1497081
1497088
1497090
1497096
1497099
1497104
1497141

M MOVEL (2019 08 19, 2019 04 29)
CFE: 26.11.07, 27.05.09
7
JO (2019 09 13, 2019 03 21)
3, 5
ISANA KIDS (2019 07 15)
CFE: 04.02.01, 26.01.03, 26.13.25,
3, 5, 28, 35
27.05.09
SOYA NG (2019 08 20, 2019 03 13)
5
KITCHEN NEW YORK (2019 10 02)
CFE: 01.15.21, 27.05.10, 28.03.00
7, 8, 21
BARON DE VAIRAC
33
(2019 09 20)
5 LAGER (2019 09 20)
CFE: 05.11.15, 24.01.10, 24.09.02,
32
27.05.24, 27.07.21, 29.01.13
BLAZER (2019 09 20)
33
BERT&YOU (2019 05 21,
35, 37, 39
2018 11 30)
STARSERIES (2019 08 16, 2019 07 12)
CFE: 01.01.02, 27.05.01
35, 38, 41, 42
Zhe Tong Small Boss (2019 04 23)
CFE: 07.01.24, 28.03.00
17, 19
(2019 09 02)
CFE: 06.01.02, 26.05.01, 28.05.00,
19, 39, 40
29.01.13
VIRSACC (2019 05 17)
CFE: 26.01.02, 26.04.01, 27.05.01, 28.03.00
25
LUXTENT (2019 07 23)
CFE: 26.11.13, 27.05.11
22, 43
KAZANORGSINTEZ (2019 05 16)
CFE: 27.05.01, 29.01.03
1, 17, 19, 20
ROYYNA (2019 09 17)
CFE: 24.17.25, 27.05.01, 28.03.00
25
Laiwu Prickly Ash LaiwuHuajiao (2019 10 16)
CFE: 27.01.01, 28.03.00
30
ANYSHOWER (2019 10 16)
11
BLUE POWER HD (2019 08 14, 2019 02 20)
CFE: 27.05.02, 29.01.13
9, 28, 41
(2019 10 16)
CFE: 26.11.12, 26.15.01
25
CHUFENG (2019 10 16)
CFE: 28.03.00
7
VIEUX CARION (2019 09 26)
CFE: 25.01.19, 27.05.10, 29.01.12
33

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1496277,

1497034

2

1496181,

1496277,

1496495,

1496525

4

1496000,

1496440
1496181,

1496253,

1496277,

1496495,

1496525,

1496565

1496069,

1496226,

1496471,

1496592,

1497104

1496176,

1496396,

1497096

1496882,

1497034

1496883,

1497081,

1497099

1496181,

1496184,

1496440,

1

1496000,

2

1496000

3
5

1395724,

6

1488057

7

1488057,

1496000,

8

1496181,

1496592

9

1488057,

1496000,

1496008,

1496000,

1497090
1496184

10

1496369

11

1488057,

12

1496000

16

1496000,

1496181,

17

1496866,

1497034

19

1488057,

1496000,

20

1488057,

1497034

21

1488057,

1496181,

1496592

22

1496922

25

1337969,

1496113,

1496260,

28

1496184,

1496525,

1497096

29

1485119,

1496321

30

1496321,

1497088

31

393447

32

1496701

33

1496700,

1496707,

1497141

35

1337969,
1496525,

1496000,
1496725,

1496033,
1496833

36

1496000,

1496033,

1496403

37

1496000,

1496440,

1496470,

1496725

38

1496184,

1496833

39

1496000,

1496403,

1496440,

1496470,

1496725,

1496882

40

1496000,

1496470,

1496882

41

1337969,

1496000,

1496181,

1496184,

1496470,

1496833,

42

1496000,

1496008,

1496184,

1496470,

1496833

43

1496000,

1496922

44

1496000,

1496181

1496866,

1496470,

1497096

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.
499093
500982
495792
495792
501424
500843
501887

N. V. Nutricia
2019 09 24
5
IQ PRISMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 11 07
9
CITIBANK, N.A.
2019 11 05
12, 36
CITIGROUP INC.
2019 11 05
12, 36
Vergeer Holding B. V.
2019 11 05
29, 30, 31
SPÓŁDZIELNIA POKÓJ
2019 10 30
30
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
MIEJSKI KLUB SPORTOWY W KLUCZBORKU
2019 11 08
41

499955
501779
501106
500356
500536

Deseo S.R.L
2019 11 08
30
ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH SHL
SPÓŁKA AKCYJNA
2019 11 07
7, 12
KOWAL DOMINIK KADOM
2019 11 06
36, 42, 45
CHORĄŻAK RAFAŁ REFLEKS CHŁODNICTWO
2019 11 05
43
ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG
2019 11 12
30

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1474883

Dermira, Inc.
2019 10 21

5
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SPROSTOWANIE
Nr BUP

Strona

Nr zgłoszenia

46/2019

89

1473087

Jest

1473087
CFE: 01.03.01, 06.01.02, 06.19.19,
27.05.02, 29.01.14

Powinno być

1473087
CFE: 06.01.02, 06.19.19, 27.05.02,
29.01.14

