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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.
468391
(220) 2017 03 03
COLOURS FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła
(540) (znak słowny)
(540) Drukarnia pierwszego wyboru
(510), (511) 35 reklama, agencje reklamowe, badania marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek,
druków, prospektów, broszur], edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, marketing, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie
tekstów sponsorowanych, reklama bilboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, sortowanie danych w bazach komputerowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi w zakresie zaopatrzenia osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie kojarzenia partnerów biznesowych, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży
przez sieć Internet (e-sklep) następujących towarów: odzież,
pieczątki.
(210)
(731)

481065
(220) 2018 01 12
VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA
ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inPlus

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.08, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 35 usługi dotyczące public relations, usługi reklamowe świadczone za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, analizy i badania rynku w sprawach związanych z finansami i ubezpieczeniami, zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 36 usługi w zakresie ubezpieczeń, zarządzanie
finansami i inwestycjami kapitałowymi związanymi z działalnością ubezpieczeniową, usługi bankowe w tym również

z dostępem przez Internet, usługi udzielania kredytów, pożyczek ratalnych, pożyczek pod zastaw, usługi w zakresie
gromadzenia środków i ich lokat, usługi w zakresie udzielania
gwarancji bankowych, doradztwo w zakresie oceny i wyboru przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze optymalnej
formy ubezpieczenia, obrót akcjami i papierami wartościowymi, brokerstwo ubezpieczeniowe, usługi w ramach prowadzonych agencji ubezpieczeniowych, rozpowszechnianie
informacji o usługach bankowych i ubezpieczeniowych.
(210) 483384
(220) 2018 03 12
(731) Tweed Inc., Smiths Falls, CA
(540) (znak słowny)
(540) HIGH LANDS
(510), (511) 5 marihuana lecznicza, konopie, oleje konopne
i pochodne konopi, 34 suszona marihuana i konopie.
485419
(220) 2018 04 26
HERO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) CleanHero
(510), (511) 37 sprzątanie szkół, sprzątanie fabryk, sprzątanie
sklepów, sprzątanie poddaszy, sprzątanie hoteli, sprzątanie
szpitali, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie domów, sprzątanie bojlerów przemysłowych, sprzątanie placów budowy,
sprzątanie domów mieszkalnych, sprzątanie zakładów przemysłowych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie
toalet publicznych, sprzątanie terenów publicznych, sprzątanie terenów miejskich, sprzątanie budynków użyteczności
publicznej, sprzątanie pomieszczeń na ładunki, sprzątanie
dróg dojazdowych na budowy, sprzątanie klubów na podstawie umowy, zewnętrzne i wewnętrzne sprzątanie samolotów, sprzątanie budynków i terenów przemysłowych,
sprzątanie biur na podstawie umowy, sprzątanie centrów
rekreacyjnych na podstawie umowy, sprzątanie budynków
biurowych i lokali handlowych, usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, udzielanie informacji
związanych ze sprzątaniem budynków, sprzątanie obiektów
przed imprezami i po imprezach, czyszczenie pojazdów,
czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie okien.
(210)
(731)

(210) 490565
(220) 2018 09 14
(731) American Airlines, Inc, Fort Worth, US
(540) (znak słowny)
(540) AADVANTAGE EXECUTIVE PLATINUM
(510), (511) 39 usługi transportowe, usługi transportu powietrznego obejmujące program bonusów dla osób często
podróżujących drogą powietrzną.
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490637
(220) 2018 09 17
WYDAWNICTWO WĘDKARSKI ŚWIAT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Wędkarski Świat
(510), (511) 9 e-booki, elektroniczne nośniki informacji,
16 książki, wydawnictwa prasowe, czasopisma, gazety, magazyny, periodyki, 25 odzież, 28 gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, sprzęt i akcesoria wędkarskie, 35 sprzedaż stacjonarna i przez Internet książek, wydawnictw prasowych,
czasopism, gazet, magazynów, periodyków, w tym w postaci elektronicznych nośników informacji, sprzedaż stacjonarna
i przez Internet materiałów multimedialnych, audio i wideo,
w tym w postaci elektronicznych nośników informacji, sprzedaż stacjonarna i przez Internet odzieży, gier, zabawek i akcesoriów do zabawy, sprzedaż stacjonarna i przez Internet
łodzi, silników do łodzi, sprzętu i akcesoriów wędkarskich, reklama, promocja i marketing, 38 transmisja danych, dźwięku
i obrazu za pośrednictwem Internetu i środków elektronicznych, telewizja internetowa, udostępnianie internetowego
forum dyskusyjnego, 39 wypożyczanie łodzi i silników do łodzi, usługi biura podróży związane z turystyką wędkarską,
41 publikowanie, w tym on-line, usługi wydawania książek,
czasopism, periodyków i innych publikacji, elektroniczna publikacja tekstów w Internecie, usługi w zakresie publikowania
cyfrowych materiałów multimedialnych, audio i wideo, prowadzenie serwisu internetowego, dostarczanie newsletterów, organizowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów,
szkoleń, webinariów, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych.
(210)
(731)

492179
(220) 2018 10 30
VCX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wesa
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 osprzęt elektroinstalacyjny, łączniki elektryczne, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne],
przełączniki elektryczne, przyciski sterownicze (sygnalizatory świetlne), gniazda wtyczkowe, transformatory, dzwonki,
urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia automatyczne i urządzenia instalacyjne.
497438
(220) 2019 03 20
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PZU ŻYCIE
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, sprzęt i oprogramowanie komputerowe, publikacje elektroniczne, urządzenia
i przyrządy do nagrywania i odtwarzania dźwięku, dyski,
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taśmy i kasety magnetyczne, wszystko dotyczące kwestii
ubezpieczeniowych, urządzenia i sprzęt do monitorowania
pojazdów, urządzenia i sprzęt do planowania trasy, karty
kodowane i magnetyczne, karty zawierające elektronicznie zarejestrowane dane, systemy do śledzenia pojazdów,
części i osprzęt do uprzednio wymienionych towarów,
16 materiały drukowane, publikacje, materiały szkoleniowe
i instruktażowe do nauczania z wyjątkiem urządzeń, artykuły papiernicze, sprawozdania drukowane, książki, karty
stałego klienta, karty uprawniające, karty obciążeniowe
i osobiste karty identyfikacyjne, karty zniżkowe, wszystkie
wymienione towary wykonane z papieru, fotografie, drukowane materiały reklamowe w formie kalendarzy, broszur
i folderów oraz materiałów piśmiennych i naklejek, 35 usługi konsultacji, doradztwa i zarządzania biznesowego,
wszystkie dotyczące kwestii ubezpieczeniowych, finansowych i nieruchomościowych, usługi pośrednictwa na rzecz
banku w sprzedaży produktów bankowych, usługi w zakresie zarządzania oraz oceny ryzyka w biznesie, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie ryzyka w biznesie, usługi dotyczące działalności gospodarczej w zakresie koordynacji
i zarządzania usługami medycznymi, rehabilitacyjnymi oraz
usługami ochrony zdrowia, zbieranie danych w komputerowych bazach danych, dostarczanie informacji handlowych
za pośrednictwem komputerowej bazy danych, usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze, dotyczące uprzednio wymienionych, pozyskiwanie i systematyzacja danych
dla celów ubezpieczeniowych oraz zarządzanie zbiorami
informatycznymi zawierającymi te dane, public relations,
usługi marketingowe, badania i analizy rynku, badania marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, publikacja tekstów promocyjnych i sponsorowanych, rozpowszechnianie
materiałów promocyjnych, organizowanie wystaw, targów
i imprez dla celów promocyjnych, 36 usługi ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, ubezpieczenia ruchomości, nieruchomości, na życie, zdrowotne, ocena ryzyka ubezpieczeniowego, usługi agencji ubezpieczeniowych, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, usługi finansowe, usługi w zakresie tworzenia i obsługi funduszy emerytalnych i inwestycyjnych,
fundusze inwestycyjne wzajemne, usługi funduszy zapomogowych, usługi akwizycji na rzecz otwartych funduszy
emerytalnych i inwestycyjnych, transakcje finansowe, maklerstwo, maklerstwo ubezpieczeniowe, inwestycje kapitałowe, pracownicze programy emerytalne, pracownicze plany kapitałowe, likwidacja szkód ubezpieczeniowych, usługi
finansowe i inwestycje kapitałowe związane z działalnością
ubezpieczeniową, przetwarzanie płatności, elektroniczny
transfer funduszy, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi w zakresie wycen, oraz porady w zakresie usług
ujętych w tej klasie, usługi gwarantowania ubezpieczeń
od wypadków, wynajem zakwaterowania [mieszkania],
wycena dzieł sztuki, nieruchomości, samochodów, usługi
gwarancyjne, gwarancje kontraktowe, środowiskowe, kaucyjne, celne, akcyzowe, płatnicze, ubezpieczenie kredytu
kupieckiego: usługi gwarantowania ubezpieczeń: zbiórki
funduszy na cele dobroczynne, wycena finansowa majątku
ruchomego i nieruchomego dla celów ubezpieczeń, zarządzanie finansami, analizy finansowe, informacja o ubezpieczeniach, doradztwo ubezpieczeniowe, usługi konsultingu
finansowego, udostępnianie informacji finansowych, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, usługi gwarantowania ubezpieczeń
zdrowotnych, gwarantowanie ubezpieczeń na życie, usługi
gwarantowania ubezpieczeń morskich. rolniczych i przemysłowych, informacja o ubezpieczeniach, wycena nieruchomości, ruchomości, sponsorowanie finansowe, emisja
i obsługa kart stałego klienta, szacowanie kosztów napra-
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wy i kosztów leczenia [wycena finansowa], wszystkie wyżej
wymienione usługi świadczone także za pośrednictwem
telekomunikacji i mediów elektronicznych, 38 usługi telekomunikacyjne, telekomunikacja informacyjna, usługi w zakresie transmisji danych i informacji za pomocą mediów
elektronicznych, radiowych lub satelitarnych, przekazywanie wiadomości, usługi telemetryczne, dzierżawa, wynajem
i wypożyczanie urządzeń, instalacji, urządzeń i przyrządów
telekomunikacyjnych, usługi informacyjne, konsultacyjne
i doradcze, dotyczące uprzednio wymienionych, 39 usługi
związanie z naprawą pojazdów, wypożyczanie pojazdów,
holowanie pojazdów, usługi transportowe, usługi szoferskie, usługi dla podróżnych, rezerwacja miejsc na podróż,
wypożyczanie pojazdów, usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze, dotyczące uprzednio wymienionych,
41 edukacja i szkolenia, organizacja i prowadzenie seminariów i konferencji, usługi instruktażowe, organizowanie imprez, zjazdów, plebiscytów, konkursów, w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe
dotyczące zarządzania ryzykiem, zarządzania ryzykiem
w zakresie bezpieczeństwa na drodze, edukacyjne usługi
informacyjne związane z bezpieczeństwem na drodze,
usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze, dotyczące
uprzednio wymienionych, programy szkoleniowe dla firm
technologicznych w zakresie rozwoju i prowadzenia biznesu, szkolenia w dziedzinie ubezpieczeń, publikacja i opracowywanie tekstów innych niż reklamowe, usługi edukacyjne,
organizowanie konkursów, sympozjów, konferencji i imprez
dla celów edukacyjnych szkoleniowych i kulturalnych, usługi w dziedzinie rozrywki, działalności sportowej i rekreacji
oraz kultury, organizowanie loterii, 42 usługi inspekcji budynków, usługi w zakresie badań naukowo-technicznych,
sporządzanie raportów technicznych, usługi w zakresie
informacji o pogodzie, usługi komputerowe, programowanie komputerów, projektowanie, instalacja, konserwacja
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, leasing,
wypożyczanie i wynajem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz baz danych, kontrola pojazdów, usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze, dotyczące uprzednio
wymienionych, programowanie komputerowe stosowane
w ubezpieczeniach, projektowanie oprogramowania komputerowego stosowanego w ubezpieczeniach, instalacja
i uaktualnianie oprogramowania komputerowego mającego zastosowanie w ubezpieczeniach, 44 ochrona zdrowia,
usługi w zakresie opieki medycznej i zdrowotnej dla ludzi,
usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze, dotyczące
ochrony zdrowia i opieki medycznej, 45 usługi prawne,
ochrona osobista, ochrona obiektów i sprzętu.
(210)
(731)
(540)
(540)

(210)
(731)
(540)
(540)
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498251
(220) 2019 04 04
MARCISZ MAREK, Wodzisław Śl.
(znak słowno-graficzny)
96ENDURO

(531)

17.02.02, 16.03.13, 26.01.12, 26.01.16, 26.15.05, 27.05.01,
27.05.24, 27.07.01, 27.07.24
(510), (511) 16 arkusze informacyjne, bilety, bony, certyfikaty drukowane, drukowane emblematy, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane ulotki informacyjne, drukowane
wzory, nadruki, naklejki, nalepki na zderzaki pojazdów, nalepki, naklejki, podręczniki instruktażowe, programy imprez,
publikacje reklamowe, reklamy drukowane, 18 plecaki sportowe, saszetki biodrowe, sportowe torby, torby na ubrania,
torby na zakupy, torby uniwersalne, uniwersalne torby
sportowe, akcesoria sportowe, 25 bandany, czapki, opaski, odzież, bluzy, koszule, kurtki, polary, t-shirty, spodnie,
spodenki, obuwie, 41 adaptacja i montaż kinematograficzny, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo
w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, dystrybucja filmów, edycja nagrań wideo, edukacja sportowa, publikowanie materiałów multimedialnych
online, usługi w zakresie publikowania online, organizacja
turniejów sportowych, organizacja zawodów dotyczących
pojazdów mechanicznych, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie zawodów, instruktaż
w zakresie treningu kondycyjnego, organizowanie rajdów
motocyklowych, szkolenia sportowe, udzielanie informacji
związanych z wydarzeniami sportowymi, usługi w zakresie
treningu fizycznego, usługi w zakresie treningu fizycznego.
(210)
(731)
(540)
(540)

498696
(220) 2019 04 12
NAKIELNY WITOLD, Kraków
(znak słowno-graficzny)
LODOWA WYSPA

497590
(220) 2019 06 25
BRZOZNOWSKI MICHAŁ, Ełk
(znak słowno-graficzny)
Dandycode

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe nagrane, programy
sterujące komputerowe, programy komputerowe (oprogramowanie do pobrania).

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 06.01.02, 06.01.04, 05.01.12
(510), (511) 30 lody spożywcze, środki wiążące do lodów
spożywczych, lody spożywcze w proszku, lód naturalny lub
sztuczny, słodycze, mrożony jogurt (lody spożywcze), musy
czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe (sosy), 43 kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
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498952
(220) 2019 04 18
MOSKWIAK MARCIN, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
Gentleman’s RALLY

(kanapki), cheeseburgery (kanapki), produkty makaronowe,
sosy do makaronów, gotowe dania z makaronu, przekąski,
makarony suszone i świeże, kluski i pierogi, sosy mięsne, desery, lody, mrożone jogurty i sorbety, słodkie polewy, polewy
i nadzienia, coulis (sosy owocowe), sosy owocowe, mrożone
ciasto nadziewane warzywami, mrożony gotowy do spożycia ryż z przyprawami i warzywami, gofry, gotowe posiłki,
przekąski - produkty żywnościowe.
501145
(220) 2019 06 13
SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD.,
Singapur, SG
(540) (znak słowny)
(540) CYCLOTECH
(510), (511) 6 zamki metalowe do pojazdów, tuleje metalowe, 8 narzędzia i przyrządy ręczne ( ręcznie obsługiwane),
w tym klucze, śrubokręty, 9 kaski ochronne do uprawiania
sportu, kaski rowerowe, gogle do uprawiania sportu, liczniki
rowerowe, etykiety wskazujące temperaturę, nie do celów
medycznych, lustra (optyka), 11 przyrządy do oświetlania pojazdów, reflektory do pojazdów, światła rowerowe, 12 rowery, części i akcesoria rowerowe, bagażniki rowerowe, dzwonki
do rowerów, lusterka wsteczne, dętki rowerowe, koła rowerowe, koszyki rowerowe, błotniki do rowerów, sakwy do pojazdów dwukołowych, zestawy do naprawiania dętek, pompki
rowerowe, obręcze kół do rowerów, pedały rowerowe, koła
zębate do rowerów, stopki do rowerów (części rowerowe),
osłony na łańcuchy i ramy rowerowe, ramy rowerowe, kierownice do rowerów, korby rowerowe, siodełka rowerowe,
ochraniacze ubrania na koła do rowerów, szprychy do kół
rowerowych, wieszaki i stojaki do przechowywania rowerów, piasty do rowerów, hamulce rowerowe, kierunkowskazy
rowerowe, koszyki do bidonów rowerowych, łańcuchy rowerowe, pokrycia na siodełka rowerowe, mechanizmy korbowe
do rowerów, przerzutki rowerowe, opony bezdętkowe do rowerów, opony rowerowe, nakrętki na wentyle rowerowe, foteliki rowerowe dla dzieci, układy kierownicze do pojazdów
lądowych posiadające mostek, bagażniki montowane na kierownicy roweru, sakwy rowerowe, torby na ramę rowerową,
torby przeznaczone do montowania do roweru, uchwyty
kierownicy do rowerów, końcówki do kierownicy rowerowej,
osłony na tylne przerzutki, osłony na łańcuch roweru, obudowy do opon pneumatycznych, opony pneumatyczne, rogi
do kierownicy rowerowej, klocki hamulcowe, zaciski hamulcowe, drążek do prowadzenia roweru dziecięcego, 18 torby
ujęte w tej klasie, plecaki, 21 butelki na napoje i uchwyty
do butelek, bukłaki turystyczne składające się z torby na płyn
oraz rurki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy i akcesoria
do nich zawarte w tej klasie, odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy, odzież rowerowa, rękawice
rowerowe, rękawice (odzież), ochraniacze spodni dla rowerzystów.
(210)
(731)

(531)

02.01.07, 02.01.30, 02.09.12, 14.03.01, 09.07.25, 26.04.14,
26.04.16, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie rajdów samochodowych, organizowanie rajdów
samochodowych po Polsce, Europie i świecie, organizowanie imprez kulturalnych, organizowanie konferencji, organizowanie zjazdów, organizowanie zjazdów i pokazów samochodów, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, usługi klubowe, usługi promocji w zakresie imprez
rozrywkowych, turystycznych, rekreacyjnych związanych
z organizacją wypoczynku, informacja o imprezach rozrywkowych, rekreacyjnych, turystycznych, informacja o rajdach
samochodowych, informacja o zjazdach i pokazach samochodowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

501111
(220) 2019 06 13
BRF Singapore Foods PTE Ltd., Singapore, SG
(znak słowno-graficzny)
S Sadia

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty z mięsa, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, jaja, mleko i przetwory mleczne, jadalne oleje
i tłuszcze, wędliny, produkty mleczne, substytuty nabiału, rosoły i buliony, warzywa (obrane ze skórki, przetworzone, marynowane), gotowane i mrożone warzywa i zielenina, kiełbasa pepperoni, bekon, wątroba, szynka, kiełbasa, hot dogi,
produkty mięsne w postaci hamburgerów, pastrami, salami,
gotowe dania z mięsem, pulpety, gotowe dania mrożone,
gotowe dania, pasztet mięsny, koncentraty rosołowe, krokiety, mrożone burgery mięsne, burgery warzywne, mrożone
burgery warzywne, galaretki owocowe, pasty mięsne, sałatki
warzywne, sałatki owocowe, ser, produkty serowarskie, margaryna, substytuty margaryny, masło, wyroby z masła, substytuty masła, 30 kawa, herbata, kakao i kawa nienaturalna,
ryż, mąka, preparaty zbożowe, zboża, chleb, ciasta i wyroby cukiernicze, lód, cukier, miód, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy [przyprawy], przyprawy,
pizza, preparaty do wyrobu pizzy, kanapki, słone przekąski,
sosy w puszkach, makarony, makarony w puszkach, sosy sałatkowe, suszone zioła, kotleciki (placuszki), samosa (ciasta),
quiche, pierożki ravioli, mięso zapiekane w cieście, chlebek
serowy, lasagna, kluski gnocchi, makarony i klopsiki, zapakowane zestawu obiadowe składające się głównie z ryżu lub
makaronu, a również z mięsa lub warzywa, hamburgery
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501335
(220) 2019 06 18
KOMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Knurów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOMART

(210)
(731)

8
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(531)

27.05.01, 26.15.05, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.12, 26.04.02,
26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym,
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, usługi
w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, wynajem powierzchni takich jak obiekty handlowe, biurowe, usługowe, prowadzenie
działalności inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości, pozyskiwanie terenów
pod inwestycje, usługi agencji nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi finansowe
w zakresie nieruchomości, rozliczenia finansowe związane
z budową i kupnem nieruchomości, wycena nieruchomości,
kupno, sprzedaż, najem i dzierżawa nieruchomości, doradztwo inwestycyjne, doradztwo w zakresie nieruchomości,
usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, pośrednictwo w sprawach najmu budynków, lokali i powierzchni
mieszkalnych, handlowych i użytkowych, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, pomoc w zakupie nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, usługi związane
ze współwłasnością nieruchomości, timesharing nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości,
39 usługi dystrybucyjne, transport, zbieranie i składowanie
materiałów, w szczególności odpadów, usługi wywozu odpadów, usuwanie odpadów, wynajem pojemników do przechowywania odpadów, wynajem pojemników do recyklingu, usuwanie odpadów, 40 usługi przetwarzania i przeróbki
odpadów, chemiczny recykling produktów odpadowych,
doradztwo związane z niszczeniem i recyklingiem odpadów
i śmieci, niszczenie odpadów i śmieci, obróbka materiałów
odpadowych, odzyskiwanie surowców wtórnych, przetwarzanie odpadów, pozyskiwanie materiałów z odpadów, recykling i uzdatnianie odpadów i śmieci, sortowanie odpadów
i materiałów nadających się do recyklingu, spalanie i niszczenie odpadów, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
związane z recyklingiem odpadów i śmieci, unieszkodliwianie odpadów, usługi uzdatniania gleby, odpadów lub wody
[usługi remediacji środowiska], usługi z zakresu zarządzania
odpadami, recykling, sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu.
501343
(220) 2019 06 19
UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGRIIODINE 53 I 126.904 PROPHYLAXIS
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501344
(220) 2019 06 19
UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGROJODO 53 126.904 I PROFILAKTYKA
(210)
(731)

(531)

02.09.01, 05.03.14, 09.01.10, 26.04.16, 26.04.17, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 1 podłoża uprawne dla roślin, nawozy, środki
chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 31 płody rolne, produkty ogrodnicze, rośliny, owoce,
warzywa, grzyby, 41 usługi w zakresie nauczania i oświaty,
urządzanie kongresów, zjazdów, sympozjów, konferencji,
szkoleń, spotkań specjalistycznych, zawodowych, środowiskowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

501432
(220) 2019 06 23
RAGUS MARCIN, Pruszków
(znak słowno-graficzny)
PROSIAK POLSKI KEBAB & FAST FOOD

(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.07.01, 02.09.01, 26.04.16, 26.04.17,
05.03.14, 09.01.10
(510), (511) 1 podłoża uprawne dla roślin, nawozy, środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
31 płody rolne, produkty ogrodnicze, rośliny, owoce, warzywa,
grzyby, 41 usługi w zakresie nauczania i oświaty, urządzanie
kongresów, zjazdów, sympozjów, konferencji, szkoleń, spotkań
specjalistycznych, zawodowych, środowiskowych.

(531)

03.04.18, 03.04.24, 03.04.25, 03.04.26, 27.05.01, 29.01.15,
09.07.19, 09.03.05
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów
dla gości, oferowanie żywności i napojów w bistrach, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie żywności
dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, puby, restauracje z grillem, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych,
serwowanie napojów w pubach z browarem, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie
żywności i napojów dla gości, snack-bary, spersonalizowane
usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej, usługi barów i restauracji, usługi barów kawowych,
usługi barów piwnych, usługi barowe, usługi barów z sokami,
usługi kawiarni, usługi ogródków piwnych, usługi restauracji
fast-food, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji
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sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi
snack-barów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie jedzenia
na wynos, usługi w zakresie przygotowywania posiłków.
501503
(220) 2019 06 25
SOFTPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) SoftPos
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe umożliwiające przetwarzanie opłat elektronicznych i transfer funduszy
do i od osób trzecich, oprogramowanie komputerowe [software], oprogramowanie do autoryzacji, przewodowe i bezprzewodowe komputerowe urządzenia peryferyjne, komputerowe urządzenie zabezpieczające, mianowicie nieprzewidywalny kalkulator kodu dostępu do banku danych komputera głównego, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
odtwarzania dźwięku lub obrazów, nośniki informacji (magnetyczne - ), dyski z nagraniami, karty kredytowe i płatnicze
zakodowane magnetycznie, automatyczne maszyny sprzedające i mechanizmy do aparatów uruchamianych żetonami,
kasy rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt do przetwarzania
danych i komputery, urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne (nadzorcze), do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy przewodzące, przełączania,
transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, oprogramowanie do uwierzytelniania umożliwiające kontrolę dostępu i komunikacji z komputerami i sieciami komputerowymi, karty kredytowe, karty kodowane, programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, oprogramowanie do zarządzania finansami, oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, oprogramowanie
komputerowe dotyczące archiwalnych informacji finansowych, terminale komputerowe do celów bankowych, zapisane oprogramowanie komputerowe do zarządzania finansami, systemy przetwarzania danych dotyczących spraw finansowych, systemy przetwarzania danych dotyczących spraw
finansowych, oprogramowanie szkoleniowe, oprogramowanie symulacyjne [szkolenie], urządzenia dydaktyczne i instruktażowe, przyrządy instruktażowe, 35 promowanie towarów osób trzecich, mianowicie udzielanie informacji dotyczących zniżek, kuponów, rabatów, voucherów i ofert specjalnych na towary osób trzecich, promowanie towarów
i usług osób trzecich poprzez udostępnianie linków hipertekstowych do stron internetowych osób trzecich, usługi
doradztwa biznesowego w dziedzinie płatności online, zarządzanie i śledzenie kart kredytowych, kart debetowych,
ACH, kart przedpłaconych, kart płatniczych i innych form
transakcji płatniczych za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej w celach biznesowych, zarządzanie informacjami
biznesowymi, mianowicie elektroniczne raportowanie analiz
biznesowych związanych z przetwarzaniem płatności, uwierzytelnianiem, śledzeniem i fakturowaniem, zarządzanie
przedsiębiorstwem, a mianowicie optymalizacja płatności
dla przedsiębiorstw, reklama, zarządzanie i doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, administrowanie
działalnością handlową, usługi biurowe, badania i analizy
rynkowe, ekonomiczne prognozy, doradztwo handlowe
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama za pośrednictwem sieci
telefonii komórkowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, rozpo(210)
(731)

9

wszechnianie informacji handlowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, rozpowszechnianie reklam
na rzecz osób trzecich przez Internet, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, promocja sprzedaży, pośrednictwo
w zawieraniu umów sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi
outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami,
pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, zarządzanie komputerowymi bazami danych, usługi zarządzania sprzedażą, usługi
utrzymania i rozwoju systemów informacji wykorzystywanych w firmach w relacji z klientem (w szczególności w zakresie marketingu, wsparcia użytkownika czy serwisu posprzedażowego) oraz w ramach organizacji (w szczególności
w zakresie wsparcia IT, procesów finansowo - księgowych,
zarządzania danymi i dokumentacją, podatków, zarządzania
zasobami ludzkimi), usługi tworzenia biznesplanów, analizy
wykonalności, usługi przygotowywania rekomendacji
i ich wdrożenia w celu poprawy wyników finansowych, analiza danych biznesowych, usługi wsparcia w zakresie wyboru
systemów kartowych, a mianowicie systemów: transakcyjnych, rozliczeniowych, raportowych, monitorujących, usługi
analizy rynku płatności zbliżeniowych, mobilnych, zdalnych,
usługi doradztwa przy wycenach podmiotów sektora płatniczego, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności
marketingowej, 36 usługi finansowe, mianowicie umożliwianie transferu funduszy i nabywania produktów i usług oferowanych przez osoby trzecie, wszystko poprzez elektroniczne
sieci komunikacyjne, rozliczanie i uzgadnianie transakcji finansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, operacje rozrachunkowe, usługi płatności bezdotykowych, świadczenie szerokiej gamy usług płatniczych
i finansowych, mianowicie obsługa kart kredytowych, wydawanie kart kredytowych i linii kredytowych, przetwarzanie
i transmisja rachunków i opłat ich dotyczących, usługi płatnicze, zapewnianie zagwarantowanej dostawy płatności i funduszy rynku pieniężnego, usługi finansowe, zwłaszcza
umożliwianie wpłacania datków na rzecz organizacji charytatywnych, wszystkie za pośrednictwem elektronicznych
sieci komunikacyjnych, wymiana walut, home banking, usługi elektronicznego transferu funduszy, bankowość online,
bankowość telefoniczna, ubezpieczenia, działalność finansowa, działalność monetarna, usługi zarządzania majątkiem
nieruchomym, usługi finansowe, mianowicie elektroniczny
transfer środków, rozliczanie i uzgadnianie transakcji finansowych, usługi przetwarzania transakcji kartą kredytową i kartą
debetową, świadczenie usług ochrony finansowej zakupu
towarów i usług zakupionych przez innych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej i sieci bezprzewodowych, usługi przetwarzania transakcji kartą kredytową, usługi
kredytowe, mianowicie świadczenie usług w zakresie odnawialnych rachunków kredytowych, usługi płatności rachunków, świadczenie usług elektronicznych płatności mobilnych
dla osób trzecich, usługi kart kredytowych przetwarzania
płatności, elektroniczne przetwarzanie płatności walutowych, usług przetwarzania płatności, mianowicie świadczenie usług przetwarzania transakcji wirtualnej waluty dla osób
trzecich, usługi bankowe, usługi inwestycyjne, telefoniczne
udzielanie informacji odnośnie konta bankowego, usługi
bankowe związane z transferem funduszy z kont bankowych, usługi depozytów pieniężnych, lokowanie funduszy,
inwestowanie funduszy, udzielanie kredytów, organizowanie
kredytów, usługi kredytowe, pożyczki, usługi dotyczące kart
bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczeniowe usługi brokerskie, usługi agencyjne w zakresie do-
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datkowych zabezpieczeń, udzielanie informacji finansowych, udzielanie informacji inwestycyjnych, informacja
o ubezpieczeniach, doradztwo inwestycyjne, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, zarządzanie finansami, usługi
bankowości elektronicznej, sporządzanie raportów finansowych, przygotowywanie analiz finansowych, dostarczanie
skomputeryzowanej informacji finansowej, usługi związane
z dokonywaniem transakcji finansowych, usługi w zakresie
płatności zdalnych, usługi w zakresie elektronicznych płatności, usługi w zakresie administrowania płatności, usługi w zakresie elektronicznych płatności, elektroniczna bankowość
poprzez globalną sieć komputerową [bankowość internetowa], usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi
pośrednictwa finansowego, pośrednictwo walutowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo inwestycyjne,
bankowość hipoteczna i pośrednictwo hipoteczne, usługi
wydawania kart płatniczych, usługi akceptacji płatności elektronicznych, usługi kanałów elektronicznych, usługi przyjmowania zbliżeniowych płatności mobilnych na telefonie
komórkowym, usługi przyjmowania zbliżeniowych płatności
kartą bezpośrednio na urządzeniu mobilnym, usługi przyjmowania zbliżeniowych płatności bezgotówkowych bezpośrednio na urządzeniu mobilnym, przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji płatniczych, doradztwo finansowe
w zakresie przeprowadzania bezgotówkowych transakcji
płatniczych, usługi wyceny przedsięwzięć w zakresie płatności elektronicznych, 38 zapewnianie dostępu do baz danych
dotyczących finansów, zapewnianie dostępu do sieci komputerowych związanych z finansami, zapewnianie dostępu
do komputerowych baz danych dotyczących działalności finansowej, zapewnianie elektronicznych połączeń telekomunikacyjnych w związku z działalnością finansową, dostęp
do treści, stron internetowych i portali związanych z działalnością finansową, przesyłanie informacji dotyczących finansów drogą online, usługi łączności elektronicznej dla instytucji finansowych, usługi łączności elektronicznej w zakresie
przygotowywania informacji finansowych, usługi telekomunikacyjne pomiędzy instytucjami finansowymi, udostępnianie urządzeń łącznościowych do wymiany danych cyfrowych z instytucjami finansowymi, udostępnianie urządzeń
transmisyjnych umożliwiających wymianę danych dotyczących finansów drogą elektroniczną, udostępnianie komputerowej bazy danych dotyczącej działalności finansowej,
usługi elektronicznej transmisji instrukcji, 42 projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego
do przetwarzania opłat elektronicznych, elektronicznego
przetwarzania transferu funduszy, procesów uwierzytelniania, projektowanie i opracowywanie interfejsów programowania aplikacji (APl): udzielanie informacji z dziedziny oprogramowania komputerowego oraz projektowania i tworzenia oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie
pomocy technicznej, a mianowicie rozwiązywanie problemów oprogramowania komputerowego, umożliwianie tymczasowego użytkowania niemożliwego do pobrania oprogramowania online do przetwarzania płatności elektronicznych, umożliwianie tymczasowego użytkowania niemożliwego do pobrania oprogramowania do uwierzytelniania
online do kontrolowania dostępu do komputerów i sieci
komputerowych oraz komunikacji z nimi, badania naukowe,
badania techniczne, projektowanie techniczne, usługi naukowe i technologiczne, usługi badawczo-rozwojowe, projektowanie komputerów, projektowanie programów komputerowych, programowanie komputerów i konserwacja
programów komputerowych, opracowywanie programów
do danych, badania dotyczące programów komputerowych,
projektowanie systemów komputerowych, projektowanie
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systemów informatycznych związanych z finansami, projektowanie systemów przetwarzania danych, projektowanie
i rozwój oprogramowania komputerowego, projektowanie
i rozwój sprzętu komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego, świadczenie usług zabezpieczeń w zakresie sieci
komputerowych, dostępu do komputerów i skomputeryzowanych transakcji, doradztwo projektowe, planowanie projektu, hosting stron internetowych, wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, wynajem komputerów, wynajem oprogramowania komputerowego, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
instalacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie systemów komputerowych, integracja systemów i sieci komputerowych, konfiguracja oprogramowania komputerowego, konfiguracja komputerowego oprogramowania sprzętowego, usługi konfiguracji sieci
komputerowych, testowanie programów komputerowych,
zarządzanie projektami komputerowymi, zarządzanie danymi środków przekazu, doradztwo projektowe, profesjonalne
doradztwo dotyczące technologii, planowanie projektu,
usługi migracji danych, udostępnianie informacji w zakresie
technologii naukowej, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów, projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów
informatycznych, dostarczanie rozwiązań IT dla uczestników
ekosystemu płatności, usługi bezpieczeństwa IT, usługi analiz strategicznych IT, audyt regulacyjny w zakresie IT, wdrażanie systemów IT, budowa systemów IT, zbieranie wymagań
IT, przygotowanie projektu funkcjonalnego i projektu technicznego w zakresie IT, programowanie i testy jednostkowe,
przygotowanie scenariuszy testowych, wykonywanie testów
integracyjnych oraz testów polegających na weryfikacji
oprogramowania z punktu widzenia użytkownika w celu formalnego potwierdzenia wykonania oprogramowania odpowiedniej jakości (testy UAT), przygotowanie i przeprowadzenie migracji danych, wsparcie i serwis powdrożeniowy, usługi konfiguracji i parametryzacji systemów kartowych, usługi
utrzymania systemów kartowych, definiowanie profili kartowych, integracja systemów płatniczych z pozostałymi systemami, nadzór nad projektami wdrożenia nowych kart płatniczych, uruchomienie nowego modelu płatności, usługi
wsparcia w zakresie przeprowadzenia procesów certyfikacyjnych w ramach wykorzystywania kart płatniczych, kart kredytowych, debetowych i bankomatowych, usługi wsparcia
w zakresie certyfikacji związanej z bezpieczeństwem aplikacji płatniczych, środowisk przechowujących, procesujących
lub transmitujących dane karłowe, urządzeń, zabezpieczeń
przed dostępem, procesów kryptograficznych i innych mechanizmów zabezpieczających PIN.
(210)
(731)
(540)
(540)

501882
(220) 2019 07 04
BORZĘCKI MARCIN KRZYSZTOF, Konaszówka
(znak słowno-graficzny)
WINNICA KONASZÓWKA

Nr ZT51/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 27.05.01, 03.07.05, 26.01.01, 26.01.15
(510), (511) 33 wina.
501992
(220) 2019 07 08
CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ INTI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTI

(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)
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502297
(220) 2019 07 15
SPÓŁDZIELNIA POKÓJ, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
WHITE SWAN JALAP GEN. TRAD & IMPORT LTD GOLD
SWAN

(531)

27.05.01, 01.05.12, 01.05.23, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.06,
26.01.15, 26.01.16, 09.01.10, 24.15.03, 24.15.13, 03.07.06,
29.01.14
(510), (511) 30 słodycze (cukierki), pomadki (cukierki), cukierki ciągutki.
(531) 27.05.01, 01.03.12, 01.03.16, 29.01.13
(510), (511) 9 kolektory słoneczne do wytwarzania energii
elektrycznej, fotowoltaiczne moduły słoneczne, urządzenia
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, stacje
ładowania dla pojazdów elektrycznych, 11 kolektory energii słonecznej do ogrzewania, kolektory słoneczne do celów grzewczych, urządzenia do oczyszczania wody, filtry
do oczyszczania wody, filtry do uzdatniania wody, urządzenia
centralnego ogrzewania, instalacje centralnego ogrzewania,
urządzenia do ogrzewania, akumulacyjne ogrzewacze wody,
instalacje do ogrzewania wodnego, domowe urządzenia
do ogrzewania, piece do ogrzewania centralnego, grzejniki
do centralnego ogrzewania, termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], kotły do centralnego ogrzewania, kolektory energii słonecznej do ogrzewania, bojlery do instalacji
centralnego ogrzewania, panele słoneczne do stosowania
w ogrzewaniu, pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, grzejniki na podczerwień, panele grzewcze
na podczerwień, obiegowe ogrzewacze wody, kotły gazowe do ogrzewania wody, urządzenia do ogrzewania wnętrz
za pomocą ciepłej wody [do celów przemysłowych].
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

502137
(220) 2019 07 11
SPÓŁDZIELNIA POKÓJ, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
Milch KARAMELLEN MADE IN POLAND Luxury MILK
FUDGE

29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 03.04.02, 26.04.01, 26.04.15,
26.04.18
(510), (511) 30 słodycze (cukierki), pomadki (cukierki), cukierki ciągutki.

502349
(220) 2019 07 16
IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) IZOHEM
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, produkty chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, żywice syntetyczne
w stanie surowym, żywice epoksydowe w stanie surowym,
silikony, tworzywa sztuczne w stanie surowym w każdej postaci, klej żywiczno-spirytusowy do celów przemysłowych,
gumy (materiały do klejenia) do celów przemysłowych,
kleje z tworzyw sztucznych [nie do celów papierniczych
lub domowych], dyspersje tworzyw sztucznych, preparaty wodo-uszczelniające do murów, kleje i zaprawy klejowe,
kleje do mocowania okładzin i wykładzin, środki impregnujące i konserwujące, preparaty do odtłuszczania stosowane
w procesach produkcyjnych, produkty do spoinowania okładzin i wykładzin, szczeliwa do połączeń: preparaty do nadawania nieprzepuszczalności wyrobów cementowych i ceramicznych, roztwory polimerowe, roztwory silikonowe
do użytku w sprzęcie anty-offsetowym, żywice syntetyczne
nieprzetworzone, surowe żywice syntetyczne, 2 preparaty
zabezpieczające przed psuciem się drewna, rdza (preparaty
zabezpieczające przed -), barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, powłoki antykorozyjne [farby], powłoki antygraffiti [farby], powłoki w sprayu [antykorozyjne], farby wodne [inne niż izolacyjne], farby [inne niż izolacyjne] do ścian,
lakiery [inne niż izolacyjne] o przezroczystym wykończeniu,
termoizolacja /materiały/, tkaniny izolacyjne, żywice syntetyczne do ochrony antykorozyjnej, preparaty do suszenia
farb, preparaty do suszenia lakierów, preparaty do pokrywania powierzchni w celu ochrony przed korozją, preparaty
do obróbki drewna i jego konserwacji, 17 masy uszczelniające, farby izolacyjne, lakiery izolacyjne, oleje izolacyjne, szczeliwa do połączeń, żywice syntetyczne (półprzetworzone), taśmy izolacyjne, kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji,
materiały wypełniające [zatykające], materiały wypełniające
z gumy, materiały wypełniające z tworzyw sztucznych, kit
uszczelniający, mieszanki uszczelniające, materiały izolacyjne, rury giętkie niemetalowe, powłoki izolacyjne, mieszaniny
zapobiegające wilgoci w budynkach, farby izolacyjne, lakiery
izolacyjne, materiały termoizolacyjne, tkaniny izolacyjne, półprzetworzone żywice syntetyczne, taśmy izolacyjne, 19 asfalt, bitumowe membrany uszczelniające, bitum do użytku
w budowie dróg, asfalt, smoła i bitumy, smołowane (taśmy
(210)
(731)
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-) dla budownictwa, materiały budowlane niemetalowe, rury
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, smoła,
budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe,
asfalt, elastyczne wyroby wodochronne, grubowarstwowe,
asfaltowe, dyspersyjne, zabezpieczające przed przenikaniem
wilgoci i wody, do hydroizolacji, wszystkie w formie powłok
bitumicznych nakładanych natryskowo.
(210)
(731)
(540)
(540)

502672
(220) 2019 07 24
JABŁOŃSKI WITOLD, Koszalin
(znak słowno-graficzny)
DŹWIĘKOTERAPIA REZONANS ŹRÓDŁA

(531)

26.02.07, 26.02.16, 26.02.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13,
26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 15 misy dźwiękowe, gongi, bębny, monochordy,
kamertony, dzwonki, flety, pałki, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie niekonwencjonalnych metod leczenia
oraz rehabilitacji, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia sympozjów, kongresów, zjazdów i konferencji edukacyjnych, kursów i szkoleń, usługi w zakresie wypoczynku,
sportu i rekreacji, produkcja nagrań audio i wideo, publikacje
elektroniczne on-line, usługi w zakresie kultury w tym organizowanie imprez i spotkań w dziedzinie kultury i sztuki,
koncertów, wystaw, usługi promocyjne w zakresie kultury
i sztuki, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
44 usługi lecznicze, usługi terapeutyczne w zakresie medycyny niekonwencjonalnej, usługi muzykoterapeutyczne
i dźwiękoterapeutyczne, usługi rehabilitacji energetycznej,
fizykoterapii i odnowy biologicznej, usługi radiestezyjne,
usługi bioenergoterapeutyczne, usługi diagnostyki i terapii
energetycznej.
502715
(220) 2019 07 25
WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WSPON POZNAŃ
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 07.11.25, 07.03.11
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
zarządzanie nieruchomością, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne i instruktażowe, kursy szkoleniowe,
szkolenia edukacyjne, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie konferencji.
(210)
(731)

502777
(220) 2019 07 26
MURAPOL REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA,
Bielsko-Biała
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(540) (znak słowny)
(540) MURAPOL REAL ESTATE
(510), (511) 16 artykuły biurowe, artykuły papiernicze
do pisania, broszury, chorągiewki papierowe, bony, czasopisma branżowe, długopisy kolorowe, druki, dzieła sztuki
oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne,
futerały na mapy, fotografie, kalendarze, koperty do użytku
biurowego, koszulki na dokumenty do użytku biurowego,
książki, mapy, makiety architektoniczne, ulotki, ulotki reklamowe, plany architektoniczne, plany, 19 sztuczny kamień,
ścianki działowe niemetalowe, niemetalowe pokrycia ścian,
płytki ścienne, niemetalowe okładziny do użytku w budownictwie, materiały budowlane niemetalowe, cegły,
cegły silikatowe, niemetalowe dachówki, skała krzemionkowa, krzemionka do użytku w budownictwie, beton ogniotrwały, zaprawy ogniotrwałe, cement ogniotrwały, glina
ogniotrwała, 35 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów mających zastosowanie w budownictwie do budowy domów jak również gotowych konstrukcji obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary w wyspecjalizowanym sklepie i/lub
hurtowni lub przez Internet oraz wykorzystując zamówienie
korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji,
usługi w zakresie prezentacji towarów do sprzedaży w sklepach, usługi promocyjne i marketingowe, usługi agencji
eksportowe i importowe, pomoc handlowa w zakresie
organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa również
świadczona w ramach umowy franchisingowej, 36 usługi
w zakresie: organizowania finansowania i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej,
analizy rynku nieruchomości, analizy finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi finansowe, obrót nieruchomościami
na rynku wtórnym, sprzedaż obiektów i lokali mieszkalnych
i niemieszkalnych, usługi w zakresie doradztwa ekonomiczno-finansowego w zakresie budownictwa, kosztorysowanie, 37 usługi w zakresie: budownictwa oraz prowadzenia
działalności developerskiej w dziedzinie budownictwa,
nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usług remontowych w zakresie obiektów budowlanych, usług wykończeniowych, usług instalacyjnych drzwi
i okien, usług instalacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych,
usług instalacyjnych systemów wodno-kanalizacyjnych,
naprawy obiektów budowlanych, restauracji budynków,
konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowania lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz
z infrastrukturą, budowania obiektów kubaturowych, roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg,
mostów i nawierzchni, prace budowlano-wykończeniowe
w zakresie wystroju wnętrz, 42 projektowanie architektoniczne w zakresie budowli i ich otoczenia, projektowanie
instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg dojazdowych
i placów, projektowanie ogólnobudowlane, projektowanie
i dekoracja wnętrz, projektowanie wstępne uwzględniające
studia krajoznawcze i historyczne w zakresie budownictwa
i architektury, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne, urbanistyczne, doradztwo budowlane, inwentaryzacja, projektowanie warunków wstępnych
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budowli, obsługa inżynierska kontraktów budowlanych,
usługi w zakresie doradztwa technicznego w zakresie budownictwa.
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OUT OF THE BOX English by Jordan

502837
(220) 2019 07 29
ALIANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPLINDEX

(210)
(731)

(531)

26.03.07, 26.03.18, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.21,
27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne do pobrania dotyczące preparatów farmaceutycznych i suplementów diety,
16 publikacje drukowane dotyczące preparatów farmaceutycznych i suplementów diety, 35 reklama, informacja
handlowa dotycząca preparatów farmaceutycznych i suplementów diety, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
ulotek, prospektów, druków, próbek, 44 informacja o preparatach farmaceutycznych i suplementach diety.
(210)
(731)
(540)
(540)

502869
(220) 2019 07 29
GÓRNA JOANNA PAN LOKALNY, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
PAN LOKALNY EST. 2018

(531) 02.01.15, 19.07.09, 19.01.03, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży produktów spożywczych.
502924
(220) 2019 07 30
OŚRODEK KARDIOLOGII INWAZYJNEJ IKARDIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IKARDIA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01, 02.09.01
(510), (511) 44 usługi medyczne, kliniki medyczne, opieka
lekarska i pielęgniarska, opieka zdrowotna, pomoc medyczna, placówki opieki medycznej, niehospitalizacyjne.
(210)
(731)

503240
(220) 2019 08 07
SEIDEL JORDAN OUT OF THE BOX SYSTEMS,
Warszawa

(531) 27.05.01, 29.01.04, 29.01.05, 29.01.08, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 41 edukacja językowa, edukacja [nauczanie],
edukacja dorosłych.
503294
(220) 2019 08 08
FAMETATTOO STELMACH, SZYMAŃSKI, POLOWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAME TATTOO TATTOO & PIERCING

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.03, 01.01.01, 01.01.02, 26.04.02, 26.04.13,
26.04.18, 25.03.01, 29.01.13
(510), (511) 44 tatuowanie.
(210) 503403
(220) 2019 08 12
(731) WILANDT INSTITUTE, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) LAS Academy
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i oświatowe w zakresie wszelkich przedmiotów i profili nauczania oraz wszelkich dziedzin nauki, techniki i sztuki, informacja o edukacji,
usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w tym również
przez szkoły o profilu muzycznym i sportowym, nauczanie
przedszkolne, organizowanie i prowadzenie zajęć szkolnych
i przedszkolnych, nauczanie indywidualne, nauczanie korespondencyjne, nauczanie za pośrednictwem Internetu, organizowanie i prowadzenie internetowych forów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie seminariów i sympozjów
edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych
zwłaszcza konkursów muzycznych, organizowanie zawodów sportowych i edukacyjnych, produkcja audycji audio
i video, produkcja nagrań i programów szkoleniowych i edukacyjnych, publikowanie książek i materiałów edukacyjnych,
publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism oraz innych wydawnictw edukacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

503446
(220) 2019 08 13
BŁĄDEK JAKUB, Kraków
(znak słowno-graficzny)
B1
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(531) 27.05.21, 27.07.21, 24.15.03
(510), (511) 9 programy komputerowe i aplikacje software
do obrotu handlowego i przesyłu walut i numizmatyki cyfrowej, elektroniczne platformy finansowe i społecznościowe
dostosowujące płatności i transakcje finansowe, 38 elektroniczne transmisje walut za pośrednictwem terminali komputerowych i urządzeń elektronicznych, transmisja wirtualnej
waluty i waluty w formie cyfrowej poprzez elektroniczne
sieci komunikacyjne, usługi wymiany walut w sieci komputerowej typu „każdy z każdym” (peer-to-peer), elektroniczne
transmisje danych finansowych za pośrednictwem terminali komputerowych i urządzeń elektronicznych, transmisje
informacji finansowych za pośrednictwem elektronicznych
sieci komunikacyjnych.
503479
(220) 2019 08 14
TELFON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Telfon Poland Sp.z o.o.
(510), (511) 38 telekomunikacja, usługi komunikacji głosowej za pomocą protokołów internetowych [VolP], usługi telefoniczne i telekomunikacyjne.
(210)
(731)

503487
(220) 2019 08 14
CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NUTRAHOG
(510), (511) 31 pasze i dodatki uzupełniające dla zwierząt
hodowlanych, koncentraty i korektory dla zwierząt hodowlanych.
(210)
(731)

503488
(220) 2019 08 14
CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NUTRASOW
(510), (511) 31 pasze i dodatki uzupełniające dla zwierząt hodowlanych, koncentraty i korektory dla zwierząt
hodowlanych.
(210)
(731)

503489
(220) 2019 08 14
CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NUTRALET
(510), (511) 31 pasze i dodatki uzupełniające dla zwierząt hodowlanych, koncentraty i korektory dla zwierząt
hodowlanych.
(210)
(731)

(210) 503491
(220) 2019 08 14
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Infevagin
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne preparaty do celów
medycznych, globulki, kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy, żele do celów medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycznych: kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne, suplementy diety, żywność dietetyczna do celów
medycznych, żywność do celów medycznych, testy do diagnostyki, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
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503492
(220) 2019 08 14
KĘDZIOR TADEUSZ WALDEMAR TWKUBEZPIECZENIA, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWK UBEZPIECZENIA TADEUSZ KĘDZIOR
(210)
(731)

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe.
(210) 503493
(220) 2019 08 14
(731) URBAŃSKI RYSZARD, Łukęcin
(540) (znak słowny)
(540) WIELKI BŁĘKIT
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi restauracyjne,
usługi kawiarni, usługi barowe, usługi gastronomiczne z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi
hotelarskie, rezerwacja miejsc noclegowych, tymczasowy
wynajem pokoi, usługi hotelowe, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, ośrodki wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, udostępnianie sal konferencyjnych, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie,
44 usługi w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa i rehabilitacja, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, zapewnienie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, masaże, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, usługi spa, usługi sanatoriów, usługi farm zdrowia.
503494
(220) 2019 08 14
WRECKING BALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARROT
(210)
(731)

(531) 02.09.15, 18.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi handlowe online, w ramach których
sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem internetu, aukcje samochodowe, usługi sprzedaży hurtowej oraz detalicznej w związku
z pojazdami i środkami transportu, usługi sprzedaży naczep,
przyczep, części i akcesoriów do pojazdów, usługi reklamowe związane z pojazdami mechanicznymi, rejestracja pojazdów i przeniesienie tytułu własności, zarządzanie flotą pojazdów na rzecz osób trzecich, 40 recykling, upcykling, niszczenie oraz obróbka odpadów, obróbka materiałów uzyskanych
z odpadów - odzyskiwanie surowców wtórnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne związane z recyklingiem
odpadów i śmieci, złomowanie pojazdów, wykonywanie
na zamówienie pojazdów silnikowych, montaż na zamówienie nadwozi i podwozi samochodów na rzecz osób trzecich.
(210) 503495
(220) 2019 08 14
(731) ROMANIUK KRZYSZTOF KJL POLAND, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) NEOPROFI always perfect care

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa części zamiennych do artykułów gospodarstwa domowego oraz
worków na śmieci.
503496
(220) 2019 08 14
CHMIELINA BOŻENA EKOTECHNOLOGIE, Górzyca;
KONDRAT JAROSŁAW EKOTECHNOLOGIE,
Kostrzyn nad Odrą
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOROL
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.15, 01.05.02
(510), (511) 1 nawozy, nawozy organiczne, nawozy mieszane, nawozy użyźniające glebę, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: nawozy, nawozy organiczne, nawozy mieszane, nawozy użyźniające glebę.
(551) wspólne prawo ochronne
503588
(220) 2019 08 19
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) GRANDMA’S
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby na bazie mięsa.
(210)
(731)

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

503641
(220) 2019 08 20
BŁĘDOWSKI MARCIN, Cieszyn
(znak słowno-graficzny)
ClubMed

(531) 27.05.14
(510), (511) 9 odzież ochronna robocza, odzież przeciwogniowa, odzież przeciwpromienna, odzież przeciwwypadkowa, nakolanniki i nałokietniki do odzieży roboczej, kaski
ochronne dla różnych zawodów, rękawice ochronne, odzież
chroniąca przed wypadkami, ogniem i napromieniowaniem,
10 odzież medyczna stosowana w służbie zdrowia, bielizna
lecznicza, odzież używana na salach operacyjnych, ochraniacze do celów medycznych, obuwie do celów medycznych,
rękawice do celów medycznych i do masażu, nakolanniki
ortopedyczne, maski stosowane przez personel medyczny,
nakrycia głowy stosowane w służbie zdrowia.
503841
(220) 2019 08 27
KOWALEWSKA KAROLINA QUALITY FACTORY,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) one trend
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.22
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, badania
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej,
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, outsourcing [doradztwo
biznesowe], optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, marketing ukierunkowany, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, reklama biznesowych stron internetowych, reklama
towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem
przewodnika online do przeszukiwania, usługi w zakresie
tworzenia marki [reklama i promocja], usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, 42 projektowanie stron internetowych, tworzenie stron internetowych,
programowanie stron internetowych, aktualizowanie stron
internetowych, kompilacja stron internetowych, tworzenie
witryn komputerowych, projektowanie komputerowych
stron internetowych, programowanie spersonalizowanych
stron internetowych, usługi utrzymywania stron internetowych, doradztwo w projektowaniu stron internetowych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, usługi testowania użyteczności stron internetowych, programowanie
oprogramowania do platform internetowych, tworzenie
stron internetowych dla innych, usługi testowania obciążenia stron internetowych, projektowanie stron domowych
i stron internetowych, projektowanie stron internetowych
w celach reklamowych, programowanie oprogramowania
do portali internetowych, chatroomów, linii czatów i forów
internetowych, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, projektowanie i tworzenie stron głównych i stron internetowych, projektowanie i aktualizacja
stron głównych i stron internetowych, tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, tworzenie
i projektowania stron internetowych dla osób trzecich, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron
internetowych, instalowanie stron internetowych w Internecie na rzecz osób trzecich, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu
elektronicznego, pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron
internetowych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne].
(210)
(731)
(540)
(540)

503848
(220) 2019 08 27
KLUB SPORTOWY JUMPING EVENTS, Poznań
(znak słowno-graficzny)
4FOULEE

(210)
(731)

(531) 26.15.03, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi sportowe, produkcja imprez sportowych, organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, organizowanie konkursów sportowych, prowadzenie
zawodów sportowych, usługi klubów sportowych, wynajem
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sprzętu sportowego, wynajmowanie obiektów sportowych,
przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie turniejów sportowych, informacje na temat sportu.
504006
(220) 2019 08 31
VET PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VET CARE
(210)
(731)

stosowanych w przemyśle, obróbka metalurgiczna, kształtowanie metalu, wytłaczanie metalu, cieplna obróbka metali,
usługi w zakresie obróbki metalu kształtowanie elementów
metalowych, formowanie metali na zimno, kucie artykułów
metalowych na zamówienie i według specyfikacji osób
trzecich, usługi spawalnicze, produkcja na zamówienie stalowych elementów konstrukcyjnych, cięcie metalu, cięcie
stali, obróbka cieplna powierzchni metali, obróbka cieplna
i nakładanie powłok na stal, gięcie blachy.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.03, 24.13.25
(510), (511) 35 usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi
klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub
reklamowych, zarządzanie programem rabatowym w celu
umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek na usługi przez
korzystanie z rabatowych kart członkowskich, 44 usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi weterynaryjne, szczególnie
świadczone w formie abonamentu medycznego (assistance)
w placówkach własnych i placówkach partnerskich.
504009
(220) 2019 08 31
VET PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VET CARE PET HEALTH PROTECTION
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.03, 24.13.25
(510), (511) 35 usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi
klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub
reklamowych, zarządzanie programem rabatowym w celu
umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek na usługi przez
korzystanie z rabatowych kart członkowskich, 44 usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi weterynaryjne, szczególnie
świadczone w formie abonamentu medycznego (assistance)
w placówkach własnych i placówkach partnerskich.
(210) 504083
(220) 2019 09 04
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) ROZETIMAD
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne.
(210) 504217
(220) 2019 09 08
(731) REKUS JOACHIM JAN REJMET, Jaryszów
(540) (znak słowny)
(540) REJMET
(510), (511) 6 odbojnice stalowe, słupy stalowe, barierki stalowe, osłony ze stali, konstrukcje stalowe, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa odbojnic stalowych, słupów stalowych,
barierek stalowych, osłon ze stali, konstrukcji stalowych,
40 obróbka mechaniczna metalu, tłoczenie metalu, usługi
formowania na zamówienie, produkcja na zamówienie form
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504219
(220) 2019 09 08
REKUS JOACHIM JAN REJMET, Jaryszów
(znak słowno-graficzny)
REJMET

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 odbojnice stalowe, słupy stalowe, barierki stalowe, osłony ze stali, konstrukcje stalowe, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa odbojnic stalowych, słupów stalowych,
barierek stalowych, osłon ze stali, konstrukcji stalowych,
40 obróbka mechaniczna metalu, tłoczenie metalu, usługi
formowania na zamówienie, produkcja na zamówienie form
stosowanych w przemyśle, obróbka metalurgiczna, kształtowanie metalu, wytłaczanie metalu, cieplna obróbka metali,
usługi w zakresie obróbki metalu kształtowanie elementów
metalowych, formowanie metali na zimno, kucie artykułów
metalowych na zamówienie i według specyfikacji osób
trzecich, usługi spawalnicze, produkcja na zamówienie stalowych elementów konstrukcyjnych, cięcie metalu, cięcie
stali, obróbka cieplna powierzchni metali, obróbka cieplna
i nakładanie powłok na stal, gięcie blachy.
504221
(220) 2019 09 08
GEOTECHNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GEOTECHNICA Toruń
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.10, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 42 projektowanie budynków, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, projektowanie prac inżynieryjnych w zakresie zapobiegania powodziom, projektowanie
robót inżynieryjnych do zapobiegania zalewaniu terenów
wodą powodziową, poszukiwania geologiczne, ekspertyzy
geologiczne, sondowanie geologiczne działek budowlanych, pomiary lub badania geologiczne, inżynieria techniczna, inżynieria wodno-lądowa, inżynieria wałów przeciwpowodziowych, usługi projektowania związane z inżynierią
lądową i wodną, architektura, projektowanie budowlane,
projektowanie urbanistyczne, pomiary jako poszukiwania
geologiczne, projektowanie konstrukcyjne, projektowanie
rurociągów, projektowanie architektoniczne, projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie na zamówienie
i inżynieria w zakresie systemów telefonicznych, systemów
telewizji kablowej i światłowodów, opracowywanie dokumentacji geologiczno – inżynierskich, hydrogeologicznych
i surowcowych.
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504222
(220) 2019 09 08
JURCZYK MARCIN SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW
WIELOBRANŻOWYCH, Polanka Wielka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SWOJSKI WYRÓB SPRAWDZONE PRODUKTY

(210)
(731)

(531) 03.04.18, 05.07.10, 19.01.05, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa artykułów
do peklowania, artykułów do wędzenia, artykułów spożywczych, marynat, soli do wędzenia, preparatów do wędzenia
mięsa, przypraw, mieszanek przypraw, przypraw smakowych do wędlin, suszonych owoców, kawy, herbaty, yerba
mate, olejów, soków, barwników spożywczych, nieelektrycznych maszynek do mięsa, elektrycznych maszynek do mięsa, maszyn do przetwarzania mięsa, części do maszyn i maszynek do mięsa, noży, ostrzałek do noży, grillów, urządzeń
wędzarniczych, garnków, kociołków, artykułów do produkcji
alkoholu, artykułów do wyrobu serów, artykułów do wyrobu
chleba, książek.
(210)
(731)
(540)
(540)

504225
(220) 2019 09 08
KAŁUŻA PIOTR PDI CONSULTING, Kraków
(znak słowno-graficzny)
Mr.Rentier

(531) 27.05.01, 09.03.04, 09.07.25
(510), (511) 36 usługi związane z: działalnością agencji obrotu nieruchomościami, zarządzaniem i administrowaniem
nieruchomościami, planowanie inwestycji związanych z nieruchomościami, usługi: pośrednictwa finansowego i kredytowania, w tym w zakresie usług developerskich związanych
z pozyskaniem gruntu, budowaniem i sprzedażą domów,
lokali mieszkalnych, użytkowych, usługi doradcze dotyczące nieruchomości i inwestycji w nieruchomości, rozliczenia
finansowe transakcji związanych z nieruchomościami, usługi ubezpieczeniowe oraz doradztwo w tym zakresie, usługi
finansowe, doradztwo finansowe w zakresie pozyskiwania
kredytów oraz inwestowania w nieruchomości, pomoc
w pozyskiwaniu kredytów, wycena nieruchomości, wykonywanie analiz i ekspertyz finansowych oraz szacowanie
wartości nieruchomości dla celów fiskalnych, leasing nieruchomości, finansowanie inwestycji, sponsoring, ogłoszenia
drobne w zakresie nieruchomości, 38 usługi zapewniania
dostępu do for internetowych, usługi zapewniania dostępu do portali internetowych, dostarczanie interaktywnego
serwisu ogłoszeniowego on-line dla celów przesyłania wiadomości między użytkownikami komputerów dotyczących
hobby, kolekcji, handlu, obrotu nieruchomościami oraz dla
celów sprzedaży towarów i usług przez globalną sieć komputerową, usługi transmisji głosu, danych, dźwięku i obrazu,
usługi transmisji multimedialnych, usługi telekomunikacyjne,
usługi emisji radiowej, telewizyjnej, satelitarnej i kablowej,
usługi agencji prasowych, przesyłanie, dostarczanie i przedstawianie informacji dla celów biznesowych lub domowych
z banku danych przechowywanego na komputerze, emisja
na żywo występów, przedstawień, spektakli, koncertów,
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imprez i wydarzeń, wynajem, dzierżawa i leasing urządzeń
i przyrządów komunikacyjnych, usługi abonenckie w zakresie transmisji telewizyjnych i internetowych, dostarczanie
stron internetowych, udostępnianie i wypożyczanie czasu
dostępu do komputerowych baz danych, 43 hotele, motele,
pensjonaty, kawiarnie, restauracje, punkty gastronomiczne,
rezerwacja noclegów w hotelach, pensjonatach i innych
podmiotach zajmujących się czasowym zakwaterowaniem,
usługi realizowane w gastronomii, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, domy opieki dla osób w podeszłym
wieku, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na: posiedzenia, mityngi, narady, szkolenia.
(210)
(731)
(540)
(540)

504228
(220) 2019 09 08
KAŁUŻA PIOTR PDI CONSULTING, Kraków
(znak słowno-graficzny)
LIONFISH

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, kosztorysowanie, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów mających
zastosowanie w budownictwie do budowy domów jak również gotowych konstrukcji obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary w wyspecjalizowanym sklepie i/lub hurtowni lub
przez Internet oraz wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji, sprzedaż artykułów sanitarnych, wyposażenia wnętrz, dekoracji wnętrz, farb,
lakierów, drewna, pojazdów, maszyn, akcesoriów samochodowych, motorowych, rowerowych, sprzętu RTV, komputerów,
urządzeń budowlanych, usługi w zakresie prezentacji towarów
do sprzedaży w sklepach, usługi promocyjne i marketingowe,
usługi agencji eksportowych i importowych, pomoc handlowa w zakresie organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa
również świadczona w ramach umowy franchisingowej, usługi kadrowe, księgowe, prowadzenie baz danych, sprzedaż maszyn i urządzeń budowlanych, 36 usługi w zakresie: organizacji
i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży,
wynajmowania, użyczenia, pośrednictwo w sprawach kupna,
sprzedaży najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej,
analizy rynku nieruchomości, analizy finansowe, pośrednictwo
finansowe, usługi finansowe, obrót nieruchomościami na rynku wtórnym, sprzedaż obiektów i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi w zakresie doradztwa ekonomiczno-finansowego w zakresie budownictwa, wycena nieruchomości,
pośrednictwo w zakresie, pośrednictwo w zakresie pozwoleń
na emisję dwutlenku węgla, pożyczanie pod zastaw, 37 usługi
w zakresie: budownictwa oraz prowadzenia działalności developerskiej w dziedzinie budownictwa, nadzoru budowlanego,
realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi
polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych, usług remontowych, usług
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wykończeniowych, usług instalacyjnych, naprawy obiektów
budowlanych, restauracji budynków, konserwacji obiektów
budowlano-mieszkaniowych, budowania lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, budowania obiektów kubaturowych, roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, prace budowlano-wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz, sprzątanie i czyszczenie obiektów, usługi pralni, prasowalnie, usługi
myjni, usługi stacji benzynowych, serwis pojazdów, usługi
rewitalizacji mebli, 39 transport, magazynowanie, parkingi,
przepakowywanie, organizowanie podróży, dostarczanie zakupów do odbiorców, 43 hotele, motele, pensjonaty, kawiarnie, restauracje, punkty gastronomiczne, rezerwacja noclegów
w hotelach, pensjonatach i innych podmiotach zajmujących
się czasowym zakwaterowaniem, usługi realizowane w gastronomii, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, domy opieki
dla osób w podeszłym wieku, wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na: posiedzenia, mityngi, narady, szkolenia, wypożyczanie: krzeseł, stołów, bielizny
stołowej i szklanych naczyń, usługi cateringowe, opieka nad
dziećmi, 44 ośrodków ochrony zdrowia, sanatoriów, ośrodków
opieki nad osobami przewlekle chorymi, poradni rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych, psychologicznych, prowadzenie salonów piękności, fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy
biologicznej, spa, porady w zakresie ochrony zdrowia, porady
dotyczące aktywnego i zdrowego trybu życia, usługi w zakresie: projektowania, budowania i pielęgnacji ogrodów, sadów,
upraw warzywnych, terenów zielonych, tępienie szkodników
(w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie) oraz doradztwo i poradnictwo w w/w zakresie, układanie kompozycji kwiatowych,
doradztwo w zakresie urządzania terenów zielonych, usługi
w zakresie szkółek roślinnych.
504234
(220) 2019 09 09
TIXON TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legionowo
(540) (znak słowny)
(540) LEKOSTER
(510), (511) 9 firmware (oprogramowanie wbudowane
w urządzenie) do dawkowania leków, monitorowania warunków przechowywania leków, monitorowania stanu magazynowego leków, oraz informowania o autoryzowanym i nieautoryzowanym dostępie do leków oraz wezwania pomocy
(SOS), oprogramowanie w postaci aplikacji mobilnej do dawkowania leków, monitorowania warunków przechowywania
leków, monitorowania stanu magazynowego leków, oraz
informowania o autoryzowanym i nieautoryzowanym dostępie do leków oraz wezwania pomocy (SOS), urządzenie
sensorowe wyposażone w programowalne przyciski służące
m.in. do monitorowania dawkowania leków, monitorowania
warunków przechowywania leków, monitorowania stanu
magazynowego leków, oraz informowania o autoryzowanym i nieautoryzowanym dostępie do leków oraz wezwania
pomocy (SOS), urządzenia sensorowe do z zakresu Internetu
Rzeczy [loT].
(210)
(731)

504241
(220) 2019 09 09
OLIVIA BUSINESS CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) OLIVIA
(510), (511) 19 budowlane (konstrukcje -) niemetalowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, drewno
do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, 20 blaty
(210)
(731)
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stołowe, biblioteczki [regały na książki], wyroby stolarskie,
przenośne biurka, krzesła, meble biurowe, osprzęt niemetalowy do mebli, stoły, stojaki na książki [meble], 35 doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych, 36 inwestycje finansowe, leasing finansowy,
organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, wynajem biur do coworkingu, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie nieruchomością, 37 budownictwo, usługi doradztwa budowlanego,
wynajem sprzętu budowlanego, 42 usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, projektowanie budowlane, usługi architektoniczne, 43 biura zakwaterowania
[hotele, pensjonaty], pensjonaty, usługi hotelowe, wynajmowanie sal na zebrania.
504245
(220) 2019 09 09
GOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowny)
(540) DIABETIHELP
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe,
nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów
medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność
dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry,
materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów,
woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania
robactwa, fungicydy, herbicydy.
(210)
(731)

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

504251
(220) 2019 09 09
P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
PANOVA Since 1987

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie do projektowania wspieranego komputerowo (CAD),
oprogramowanie do zarządzania dużymi zbiorami danych,
publikacje elektroniczne, skanery 3D, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, 36 usługi
w zakresie nieruchomości, wynajem nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi nabywania
nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, organizacja
najmu nieruchomości handlowych, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, 37 usługi budowlane,
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, usługi w zakresie remontów budynków, nadzór budowlany, instalacja urządzeń sanitarnych,
elektrycznych, teletechnicznych i wentylacyjnych, budowa
dróg, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, renowacje i naprawa budynków, usługi generalnych
wykonawców budowlanych, usługi doradztwa budowlanego, 40 drukowanie 3D, 41 kursy szkoleniowe, szkolenia kom-
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puterowe, szkolenia w dziedzinie oprogramowania, usługi
szkoleniowe dotyczące projektowania, szkolenia z obsługi
systemów skomputeryzowanych, szkolenia z zakresu obsługi
programów komputerowych, usługi wydawnicze, 42 projektowanie budynków, usługi architektoniczne, projektowanie
urbanistyczne, usługi projektowania architektonicznego,
usługi inżynieryjne, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, wspomagane komputerowo
usługi projektowe związane z architekturą, tworzenie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów
informatycznych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, integracja systemów i sieci
komputerowych, integracja oprogramowania komputerowego, usługi badawczo-rozwojowe, skanowanie obrazów
[konwersja z nośników fizycznych na elektroniczne].
(210)
(731)
(540)
(540)

504271
(220) 2019 09 09
WOJTACHNIO PATRYK, Skarżysko - Kamienna
(znak słowno-graficzny)
Ub Ubiquiti Polska

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia hurtowni,
sklepów detalicznych oraz, za pośrednictwem systemu telezakupów, przy wykorzystaniu komunikacji komputerowej,
sieci komputerowej i telewizji interaktywnej, a także sklepu
on-line, z takimi towarami jak: oprogramowanie, produkty,
podzespoły i akcesoria komputerowe, telekomunikacyjne,
informatyczne, teleinformatyczne i sieciowe, 37 usługi instalowania, konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego,
usługi w zakresie budowy i konserwacji obiektów liniowych
przesyłowych: linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych, usługi instalowania, konserwacji i naprawy maszyn i urządzeń biurowych, księgujących
i liczących, 38 usługi telekomunikacyjne, interaktywne usługi
telekomunikacyjne, telekomunikacyjne usługi dostępowe,
użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, usługi telefoniczne
i telekomunikacyjne, usługi dostępu do telekomunikacji,
zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do sieci telekomunikacyjnych, usługi zdalnego dostępu
do danych, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego
do centrów serwerowych, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, poradnictwo informatyczne,
usługi doradztwa informatycznego, testowanie sprzętu
informatycznego, projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, doradztwo w dziedzinie inżynierii telekomunikacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie technologii
telekomunikacyjnej, programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, usługi doradcze ekspertów w zakresie
sieci informatycznych, konfiguracja oprogramowania komputerowego, integracja oprogramowania komputerowego,
instalacja oprogramowania sprzętowego, testowanie oprogramowania komputerowego, utrzymanie oprogramowania
komputerowego, wynajem pamięci serwerowej, monitoring
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego,
przesyłanie informacji, przekaz satelitarny, przesyłanie telekopii, nadawanie i przesyłanie telegramów, telefonię komórkową, przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej,
radiofonię, usługi teleksowe, telewizję kablową, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń
telekomunikacyjnych, zlecenia przywoławcze radiowe, telefoniczne lub za pomocą innych środków łączności elek-
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tronicznej, 42 usługi konsultacyjne dotyczące komputerów
i informatyki, poradnictwo informatyczne, usługi doradztwa
informatycznego, testowanie sprzętu informatycznego,
projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego,
doradztwo w dziedzinie inżynierii telekomunikacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej,
programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego,
usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych,
konfiguracja oprogramowania komputerowego, integracja
oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania sprzętowego, testowanie oprogramowania komputerowego, utrzymanie oprogramowania komputerowego,
wynajem pamięci serwerowej, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego.
(210)
(731)
(540)
(540)

504458
(220) 2019 09 27
JARMOŁOWICZ KAROLINA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
OŚRODEK CENTRUM KIMKOLWIEK JESTES - JESTES
TU MILE WIDZIANY

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.01, 26.01.16
(510), (511) 44 psychologiczne (porady -), placówki opieki
medycznej.
(210)
(731)
(540)
(540)

504460
(220) 2019 09 27
JARMOŁOWICZ KAROLINA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
OŚRODEK CENTRUM TWÓJ PSYCHOLOG
W CENTRUM MIASTA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.01, 26.01.16
(510), (511) 44 porady psychologiczne, placówki opieki medycznej.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

504502
(220) 2019 09 16
SABAT MACIEJ COREPRECISION, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
PFA POLSKA FABRYKA AMUNICJI

03.07.01, 03.07.19, 24.11.25, 25.05.25, 26.13.25, 03.07.24,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 13 amunicja do broni palnej, pociski.
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504529
(220) 2019 09 17
SAFE NEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kościan
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAFE NEST EST. 2019 DEVELOPMENT GROUP
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości, usługi wyceny
nieruchomości, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, kupno, sprzedaż, dzierżawa i wynajem nieruchomości i majątku, wynajmowanie pomieszczeń biurowych
i handlowych, usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami, mieszkaniami, działkami, lokalami użytkowymi i handlowymi, w tym w zakresie kupna - sprzedaży,
zamiany, wynajmu nieruchomości, doradztwo w zakresie
nieruchomości, prowadzenie inwestycji kapitałowych w zakresie nieruchomości, rozliczenia finansowe związane z budową i kupnem nieruchomości, wycena nieruchomości,
pozyskiwanie terenów pod inwestycje, 37 usługi budowlano
- montażowe i remontowe w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego, usługi w zakresie budowy, remontów i modernizacji obiektów przemysłowych, użyteczności
publicznej, obiektów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, usługi budowy dróg kołowych i szynowych, wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z montażem i wznoszeniem budynków i budowli z elementów
prefabrykowanych, montaż konstrukcji prefabrykowanych
stalowych i żelbetowych, roboty inżynieryjne lądowe w zakresie obiektów przemysłowych, magazynowych, biurowych, użyteczności publicznej i budownictwa ogólnego,
techniczne przygotowanie terenów pod budowy: niwelacja
terenu, wykopy pod budynki i budowle, budowlane roboty
izolacyjne, stawianie rusztowań, wykonywanie konstrukcji
i pokryć dachowych, wykonywanie robót ogólnobudowlanych i remontów w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych, telekomunikacyjnych, rurociągów, budowlanych wewnętrznych
i zewnętrznych instalacji: elektrycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i wentylacyjnych, budowlane roboty wykończeniowe:
murarstwo, tynkowanie, malowanie, posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, zakładanie stolarki budowlanej,
rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, nadzór budowlany, informacja budowlana, naprawa i konserwacja maszyn
i urządzeń budowlanych, wynajmowanie maszyn i urządzeń
budowlanych z obsługą operatorską, 42 prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych w zakresie
budownictwa ogólnego, przemysłowego, urbanistycznego
i technologicznego, opracowywanie projektów technicznych sieci telekomunikacyjnych, energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych, badania i analizy
techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, opinie techniczne z zakresu budownictwa, pomiary geodezyjne, pomiary gruntu,
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usługi kartograficzne, testowanie i kontrola jakości materiałów, wzornictwo przemysłowe, doradztwo techniczne
i technologiczne w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego, doradztwo w zakresie ochrony środowiska.
504605
(220) 2019 09 19
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANGELO
(210)
(731)

(531) 04.05.12, 11.01.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina owocowe, wyroby winiarskie.
504606
(220) 2019 09 19
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) by IL MAESTRO
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.13.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina owocowe, wyroby winiarskie.
504607
(220) 2019 09 19
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) by IL MAESTRO

(210)
(731)
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(531) 04.02.20, 27.05.01, 29.01.15, 03.04.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina owocowe, wyroby winiarskie.
504608
(220) 2019 09 19
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowny)
(540) VALLE NOSTRO
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina owocowe, wyroby winiarskie.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)
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ne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania,
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki
uśmierzające.
504639
(220) 2019 09 20
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUKAO

(210)
(731)

504621
(220) 2019 09 19
GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(znak słowno-graficzny)
ESSENTIVALpro

(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne,
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla
zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym,
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy,
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu,
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych,
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające,
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemicz-

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 22.05.10, 22.05.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina owocowe, wyroby winiarskie.
504641
(220) 2019 09 20
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAPACA

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 04.05.21, 26.03.01, 26.03.16
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina owocowe, wyroby winiarskie.
504694
(220) 2019 09 20
SEMENIUK DOROTA, SEMENIUK MACIEJ MANDU
SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pierogarnia MANDU
(210)
(731)
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, restauracje samoobsługowe, kafeterie (bufety), usługi barowe.
504713
(220) 2019 09 23
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEASHELL
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 06.03.01, 06.03.02, 03.11.07
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina owocowe, wyroby winiarskie.
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[apaszki], czapki jako nakrycia głowy, getry [ochraniacze]
zakładane na buty, halki [bielizna], halki, półhalki, kalosze
[wkładane na obuwie], kamizelki, kąpielówki, kombinezony,
kombinezony [odzież], kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krótkie
haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, majtki, maski na oczy
do spania, 35 reklama, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu
działalnością handlową, organizowanie targów handlowych,
promocja sprzedaży za pomocą witryny internetowej, mediów elektronicznych, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa w handlu, wyceny
handlowe, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych.
504738
(220) 2019 09 23
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

(210)
(731)

504714
(220) 2019 09 23
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE NEW LAND

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.07.18
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina owocowe, wyroby winiarskie.
(210)
(731)
(540)
(540)

504723
(220) 2019 09 23
NOWICKI JAKUB HIDO, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
butik your new style

(531) 26.04.07, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 18 etui na karty [portfele], etui na klucze, parasole, plecaki, podróżne torby na ubranie, sznurkowe siatki
na zakupy, torby, torby gimnastyczne, torby na zakupy, torby na zakupy na kółkach, torby plażowe, torby turystyczne,
torebki, 25 nakrycia głowy, narzutki na ramiona, nauszniki
[odzież], obuwie, obuwie plażowe, odzież, odzież gotowa,
odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, opaski na głowę, palta,
pantofle domowe, paski [odzież], pikowane kurtki [odzież],
piżamy, podkoszulki sportowe, poncza, rajstopy, rękawiczki,
skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, swetry, szale,
szaliki, szlafroki, apaszki [chustki], bandany na szyję, bielizna osobista, biustonosze, body [bielizna], bokserki, chustki

(531) 26.03.07, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 zarządzanie programami motywacyjnymi
na rzecz sprzedaży i promocji, zarządzanie programami lojalnościowymi wykorzystującymi znaczki handlowe, zarządzanie personelem w celach reklamowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi,
wynajem pomocy reklamowych, wprowadzanie i przetwarzanie danych, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób
trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie oceny rynku, usługi
w zakresie oceny kosztów, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie marketingu gospodarczego, usługi
w zakresie informacji handlowej, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z deserami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami mlecznymi, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe i promocyjne [publicity], usługi
reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, usługi promocyjne i reklamowe, usługi reklamowe, usługi informacyjne w zakresie rynku
konsumentów, udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych, udzielanie informacji
związanych z reklamą, udzielanie porad dla konsumentów
o produktach, rozpowszechnianie broszur reklamowych,
rozlepianie plakatów reklamowych, reprodukcja materiału
reklamowego, rozpowszechnianie materiałów w zakresie
reklamy, marketingu i publicity, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek,
broszur, ulotek informacyjnych i próbek], rozpowszechnianie
materiałów reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych przez pocztę, reklama zewnętrzna,
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reklama, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe,
produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych,
produkcja filmów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, pokazy towarów dla celów reklamowych, pokazy
towarów do celów promocyjnych, pokazy towarów, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw handlowych, organizacja wystaw do celów reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, opracowywanie kampanii promocyjnych,
dystrybucja ulotek promocyjnych, 41 doradztwo w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, doradztwo w zakresie
szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), informacje
dotyczące działalności kulturalnej, organizacja konkursów
edukacyjnych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych,
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizacja wystaw edukacyjnych, publikowanie drukowanych materiałów
edukacyjnych, publikowanie elektroniczne, publikacje multimedialne, publikowanie dokumentów, usługi edukacyjne
dotyczące przemysłu rolniczego, usługi edukacyjne zapewniające warsztaty z polityki gruntowej, 44 usługi w zakresie
rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa.
504742
(220) 2019 09 23
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA,
Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 26.03.07, 26.11.03, 26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 35 zarządzanie programami motywacyjnymi
na rzecz sprzedaży i promocji, zarządzanie programami lojalnościowymi wykorzystującymi znaczki handlowe, zarządzanie personelem w celach reklamowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi,
wynajem pomocy reklamowych, wprowadzanie i przetwarzanie danych, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób
trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie oceny rynku, usługi
w zakresie oceny kosztów, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie marketingu gospodarczego, usługi
w zakresie informacji handlowej, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z deserami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami mlecznymi, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe i promocyjne [publicity], usługi
reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, usługi promocyjne i reklamowe, usługi reklamowe, usługi informacyjne w zakresie rynku
konsumentów, udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych, udzielanie informacji
związanych z reklamą, udzielanie porad dla konsumentów
o produktach, rozpowszechnianie broszur reklamowych,
rozlepianie plakatów reklamowych, reprodukcja materiału
reklamowego, rozpowszechnianie materiałów w zakresie
reklamy, marketingu i publicity, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów dru-
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kowanych], rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek,
broszur, ulotek informacyjnych i próbek], rozpowszechnianie
materiałów reklamowych w internecie, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych przez pocztę, reklama zewnętrzna,
reklama, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe,
produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych,
produkcja filmów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, pokazy towarów dla celów reklamowych, pokazy
towarów do celów promocyjnych, pokazy towarów, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw handlowych, organizacja wystaw do celów reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, opracowywanie kampanii promocyjnych,
dystrybucja ulotek promocyjnych, 41 doradztwo w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, doradztwo w zakresie
szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), informacje
dotyczące działalności kulturalnej, organizacja konkursów
edukacyjnych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych,
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizacja wystaw edukacyjnych, publikowanie drukowanych materiałów
edukacyjnych, publikowanie elektroniczne, publikacje multimedialne, publikowanie dokumentów, usługi edukacyjne
dotyczące przemysłu rolniczego, usługi edukacyjne zapewniające warsztaty z polityki gruntowej, 44 usługi w zakresie
rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa.
504786
(220) 2019 09 24
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MERKURY ADAM I ARTUR ŻURAKOWSCY
SPÓŁKA JAWNA, Prudnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) estetyka i ekologia DREWDOM
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 07.01.08
(510), (511) 20 okucia drzwiowe wykonane z drewna, żaluzje drewniane, palety drewniane, osprzęt do drzwi wykonany z drewna, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna
do zastosowania wraz z osprzętem okiennym, meble domowe wykonane z drewna, meble ogrodowe wykonane
z drewna, miniaturowe meble wykonane z drewna, meble
wykonane z substytutów drewna, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, stojaki [meble] wykonane
głównie z drewna do przechowywania, dekoracyjne listwy
wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robionych na wymiar, kasetki wykonane z drewna, pudełka
przenośne [pojemniki] z drewna, zbiorniki do składowania
z drewna, skrzynie wykonane z drewna do przechowywania, pojemniki do pakowania wykonane z drewna, drabiny
schodkowe wykonane z drewna, drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, tabliczki wykonane z drewna, tablice reklamowe z drewna [nieświecące], szyldy z drewna lub tworzyw
sztucznych, wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drewna lub
tworzyw sztucznych, blokady do okien z drewna, wkręty
do drewna niemetalowe, 35 prowadzenie sklepu w zakresie
następujących towarów: niemetalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne, deski z drewna, ramy budow-
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lane niemetalowe, fronty budowlane niemetalowe, drzwi
drewniane, bloki drewniane, drewniane poręcze, drewniane rusztowania, okiennice drewniane, słupy drewniane,
złącza drewniane, drewniane rury, drewniana oblicówka,
kształtka drewniana, belka drewniana, drewno i sztuczne
drewno, panele ścienne i podłogowe, listwy wykończeniowe do paneli, boazeria drewniana, listwy wykończeniowe
do boazerii, kasetony sufitowe, deskowanie budowlane,
płyty z drewna, materiały budowlane z drewna, podłogi
drewniane, elementy konstrukcyjne z drewna, profile drewniane, 40 laminowanie drewna, konserwowanie drewna, piłowanie drewna, heblowanie drewna, laminowanie substytutów drewna, suszenie drewna w piecach, ścinanie i obróbka drewna, obróbka drewna środkami do konserwacji,
konserwacja drewna [inna niż malowanie], udzielanie informacji związanych z obróbką drewna, obróbka ciśnieniowa
drewna w celach konserwacyjnych.
504824
(220) 2019 09 25
ADAMED TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADAMED TECHNOLOGY

(210)
(731)

(531) 24.17.02, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 36 inwestycje kapitałowe w zakresie innowacyjnych projektów naukowych, badawczych, technicznych
i technologicznych, pozyskiwanie funduszy na wynalazki
i prace badawczo - rozwojowe, pozyskiwanie funduszy dla
instytucji badawczych i naukowych, pozyskiwanie funduszy
dla wynalazców, analizy inwestycyjne, analizy finansowe,
inwestycje kapitałowe, organizowanie inwestycji, pośrednictwo inwestycyjne, powiernictwo, powiernictwo inwestycyjne, usługi w zakresie pozyskiwania funduszy, prognozy finansowe, sponsorowanie finansowe, sporządzanie raportów
i analiz finansowych, transakcje finansowe, udostępnianie
i aranżowanie finansowania, udzielanie gwarancji, poręczeń
i zabezpieczeń, udzielanie informacji inwestycyjnych, usługi
w zakresie zapewniania finansów dla przedsiębiorstw, usługi
administracyjne w zakresie inwestycji, usługi badawcze dotyczące inwestycji, usługi badań dotyczących finansów, usługi
doradcze dotyczące finansów, usługi doradcze dotyczące inwestycji, usługi finansowych funduszy inwestycyjnych, usługi pośrednictwa finansowego, usługi w zakresie doradztwa
inwestycyjnego, usługi w zakresie planowania finansowego, usługi w zakresie powiernictwa inwestycyjnego, usługi
w zakresie zarządzania inwestycjami i funduszami inwestycyjnymi, zarządzanie aktywami inwestycyjnymi, zarządzanie
finansami korporacyjnymi, zarządzanie finansowe spółkami
holdingowymi, zarządzanie funduszami korporacyjnymi, zarządzanie portfelem inwestycyjnym, crowdfunding.
504826
(220) 2019 09 25
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) SOKOŁÓW ULUBIONY SMAK POLAKÓW
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby na bazie mięsa.
(210)
(731)

Nr ZT51/2019

504833
(220) 2019 09 25
ADAMED TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADAMED TECHNOLOGY
(210)
(731)

(531) 24.17.02, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 36 inwestycje kapitałowe w zakresie innowacyjnych projektów naukowych, badawczych, technicznych
i technologicznych, pozyskiwanie funduszy na wynalazki
i prace badawczo-rozwojowe, pozyskiwanie funduszy dla
instytucji badawczych i naukowych, pozyskiwanie funduszy
dla wynalazców, analizy inwestycyjne, analizy finansowe,
inwestycje kapitałowe, organizowanie inwestycji, pośrednictwo inwestycyjne, powiernictwo, powiernictwo inwestycyjne, usługi w zakresie pozyskiwania funduszy, prognozy finansowe, sponsorowanie finansowe, sporządzanie raportów
i analiz finansowych, transakcje finansowe, udostępnianie
i aranżowanie finansowania, udzielanie gwarancji, poręczeń
i zabezpieczeń, udzielanie informacji inwestycyjnych, usługi
w zakresie zapewniania finansów dla przedsiębiorstw, usługi
administracyjne w zakresie inwestycji, usługi badawcze dotyczące inwestycji, usługi badań dotyczących finansów, usługi
doradcze dotyczące finansów, usługi doradcze dotyczące inwestycji, usługi finansowych funduszy inwestycyjnych, usługi pośrednictwa finansowego, usługi w zakresie doradztwa
inwestycyjnego, usługi w zakresie planowania finansowego, usługi w zakresie powiernictwa inwestycyjnego, usługi
w zakresie zarządzania inwestycjami i funduszami inwestycyjnymi, zarządzanie aktywami inwestycyjnymi, zarządzanie
finansami korporacyjnymi, zarządzanie finansowe spółkami
holdingowymi, zarządzanie funduszami korporacyjnymi, zarządzanie portfelem inwestycyjnym, crowdfunding.
(210)
(731)
(540)
(540)

504839
(220) 2019 09 25
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Basel, CH
(znak słowno-graficzny)
Zenit

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 5 środki grzybobójcze do użytku w rolnictwie.
504849
(220) 2019 09 25
PILI PILI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PILIPILI ZANZIBAR JAMBIANI

(210)
(731)

Nr ZT51/2019
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(531)

02.03.01, 02.03.16, 02.03.04, 09.07.02, 17.02.13, 17.02.25,
09.01.09, 25.07.08, 26.04.14, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, mydła, 4 świece, wosk do oświetlania, wosk pszczeli
do produkcji kosmetyków, 44 sługi SPA, usługi kosmetyczne, fryzjerskie, usługi wizażu, usługi masażu, usługi klinik
medycznych, uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej.
504884
(220) 2019 09 26
PURE ICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pure ice
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 lód do napojów chłodzących, lód naturalny
lub sztuczny, lody, lody spożywcze, 32 woda, woda pitna,
woda aromatyzowana, woda mineralna, woda źródlana,
woda gazowana, woda niegazowana, woda selcerska, woda
mineralizowana, woda wzbogacona odżywczo, woda pitna
z witaminami, napoje, napoje izotoniczne, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje
orzeźwiające, napoje witaminizowane, napoje energetyzujące, napoje owocowe, napoje gazowane, napoje niegazowane, napoje dla sportowców, napoje z guaraną, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, napoje mrożone, napoje
mrożone owocowe, napoje mrożone warzywne, napoje
gazowane i niegazowane na bazie soków owocowych i/
lub warzywnych, soki owocowe, mrożone soki owocowe,
napoje typu smoothie, napoje owocowe z koncentratu,
esencje do produkcji napojów, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej lodu naturalnego lub sztucznego, w tym, lodu w kostkach, usługi w zakresie sprzedaży
hurtowej i detalicznej poprzez Internet lodu naturalnego
lub sztucznego, w tym, lodu w kostkach, usługi w zakresie
opracowania i organizowania programów promocyjnych,
usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych, multimedialnych i internetowych, w tym dystrybucja i publikowanie
materiałów reklamowych, usługi w zakresie prowadzenia
działań reklamowych, usługi w zakresie prowadzenia wielkoformatowych kampanii reklamowych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw, targów w celach
gospodarczych lub reklamowych, usługi doradztwa dotyczącego targów i wystaw dla celów gospodarczych, usługi badania opinii społecznej, usługi badania rynku, usługi
uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz danych, usługi tworzenia tekstów reklamowych
i sponsorowanych, usługi marketingowe, usługi kreowania
wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług, 39 usługi
w zakresie składowania i transportu chłodniczego.
504886
(220) 2019 09 26
MEGABAJT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) Lanofe 1

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 roboty kuchenne, malaksery, miksery, blendery, młynki domowe elektryczne, noże elektryczne, krajalnice
do chleba, wyciskacze do owoców, sokowirówki, szatkownice do warzyw, maszynki do mielenia, prasownice, wirówki
do suszenia, odkurzacze, torby do odkurzaczy, szczotki elektryczne, froterki elektryczne, nożyce elektryczne, 8 żelazka
parowe, elektryczne żelazka parowe, lokówki elektrotermiczne do włosów, lokówki elektryczne do układania włosów,
karbownice do włosów, prostownice do włosów, pilniki
do paznokci, elektryczne, polerki do paznokci, elektryczne
lub nieelektryczne, przybory do depilacji, elektryczne lub
nieelektryczne, obcinacze do paznokci [elektryczne lub nieelektryczne], elektryczne trymery do włosów, elektryczne
maszynki do strzyżenia włosów, urządzenia do laserowego
usuwania włosów, inne niż do celów medycznych, 9 przyrządy do pomiaru temperatury, urządzenia do pomiaru wilgotności, czujniki wilgotności, wilgotnościomierze, urządzenia
do pomiaru ciśnienia, analizatory powietrza, wagi kuchenne,
wagi łazienkowe, alkoholomierze, 10 urządzenia do masażu,
elektryczne lub nieelektryczne, elektryczne aparaty do masażu do użytku domowego, elektryczne przyrządy do masażu, urządzenia do masażu ciała, 11 sprzęt gospodarstwa domowego, przeznaczony do ogrzewania, gotowania, wytwarzania pary, suszenia, chłodzenia, wentylacji, w tym: czajniki
elektryczne, czajniki bezprzewodowe, ekspresy do kawy, kawiarki ciśnieniowe i przelewowe, tostery, opiekacze do chleba, gofrownice, urządzenia do wypieku chleba, formy do wypiekania wafli, formy do wypiekania ciasta, frytkownice, piekarniki elektryczne, parowary, szybkowary, kombiwary, kuchenki elektryczne, suszarki do grzybów, aparaty do suszenia
owoców, urządzenia elektryczne do produkcji jogurtów, rożen, kuchenki mikrofalowe, grille elektryczne, okapy kuchenne, klimatyzatory, urządzenia do chłodzenia powietrza, suszarki do włosów, płyty grzejne, grzejniki olejowe, grzejniki
konwekcyjne, wentylatory, termowentylatory, podgrzewacze powietrza, suszarki powietrza, suszarki łazienkowe
do rąk, urządzenia do filtrowania wody, filtry do wody pitnej,
nawilżacze powietrza, maszynki do lodów, kostkarki do lodu,
ogrzewacze stóp, lodówki elektryczne, lodówki turystyczne
(elektryczne), elektryczne chłodziarki do wina, 21 urządzenia
elektryczne do demakijażu, elektryczne i nieelektryczne korkociągi, pojemniki do schładzania [nieelektryczne], nieelektryczne wyciskarki do soku, lodówki przenośne nieelektryczne, przenośne chłodziarki, nieelektryczne, miksery domowe
nieelektryczne, przybory kuchenne nieelektryczne, nieelektryczne dzbanki próżniowe, szybkowary nieelektryczne, parowary nieelektryczne, frytownice nieelektryczne, patelnie
nieelektryczne, młynki nieelektryczne, czajniki nieelektryczne, nieelektryczne młynki do przypraw, urządzenia do usuwania kłaczków, elektryczne lub nieelektryczne, 35 usługi
sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży hurtowej, usługi
sprzedaży detalicznej online, usługi sprzedaży hurtowej online, eksport, import, przetwarzanie danych w celu gromadzenia danych do celów działalności gospodarczej, w odniesieniu do robotów kuchennych, malakserów, mikserów, blenderów, młynków domowych elektrycznych, noży elektrycz-
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nych, krajalnic do chleba, wyciskaczy do owoców, sokowirówek, szatkownic do warzyw, maszynek do mielenia, prasownic, wirówek do suszenia, odkurzaczy, toreb do odkurzaczy,
szczotek elektrycznych, froterek elektrycznych, nożyc elektrycznych, żelazek parowych, elektrycznych żelazek parowych, lokówek elektrotermicznych do włosów, lokówek
elektrycznych do układania włosów, karbownic do włosów,
prostownic do włosów, pilników do paznokci, elektrycznych,
polerek do paznokci, elektrycznych lub nieelektrycznych,
przyborów do depilacji, elektrycznych lub nieelektrycznych,
obcinaczy do paznokci [elektrycznych lub nieelektrycznych],
elektrycznych trymerów do włosów, elektrycznych maszynek do strzyżenia włosów, urządzeń do laserowego usuwania włosów, innych niż do celów medycznych, przyrządów
do pomiaru temperatury, urządzeń do pomiaru wilgotności,
czujników wilgotności, wilgotnościomierzy, urządzeń do pomiaru ciśnienia, analizatorów powietrza, wag kuchennych,
wag łazienkowych, alkoholomierzy, urządzeń elektrycznych
do demakijażu, elektrycznych i nieelektrycznych korkociągów, pojemników do schładzania [nieelektrycznych], nieelektrycznych wyciskarek do soków, lodówek przenośnych
nieelektrycznych, przenośnych chłodziarek, nieelektrycznych, mikserów domowych nieelektrycznych, przyborów
kuchennych nieelektrycznych, nieelektrycznych dzbanków
próżniowych, szybkowarów nieelektrycznych, parowarów
nieelektrycznych, frytkownic nieelektrycznych, patelni nieelektrycznych, młynków nieelektrycznych, czajników nieelektrycznych, nieelektrycznych młynków do przypraw,
urządzeń do usuwania kłaczków, elektrycznych lub nieelektrycznych, urządzeń do masażu, elektrycznych lub nieelektrycznych, elektrycznych aparatów do masażu do użytku
domowego, elektrycznych przyrządów do masażu, urządzeń do masażu ciała, sprzętów gospodarstwa domowego,
przeznaczonych do ogrzewania, gotowania, wytwarzania
pary, suszenia, chłodzenia, wentylacji, w tym: czajników elektrycznych, czajników bezprzewodowych, ekspresów
do kawy, kawiarek ciśnieniowych i przelewowych, tosterów,
opiekaczy do chleba, gofrownic, urządzeń do wypieku chleba, form do wypiekania wafli, form do wypiekania ciasta,
frytkownic, piekarników elektrycznych, parowarów, szybkowarów, kombiwarów, kuchenek elektrycznych, suszarek
do grzybów, aparatów do suszenia owoców, urządzeń elektrycznych do produkcji jogurtów, rożen, kuchenek mikrofalowych, grilli elektrycznych, okapów kuchennych, klimatyzatorów, urządzeń do chłodzenia powietrza, suszarek do włosów,
płyt grzejnych, grzejników olejowych, grzejników konwekcyjnych, wentylatorów, termowentylatorów, podgrzewaczy
powietrza, suszarek powietrza, suszarek łazienkowych do rąk,
urządzeń do filtrowania wody, filtrów do wody pitnej, nawilżaczy powietrza, maszynek do lodów, kostkarek do lodu,
ogrzewaczy stóp, lodówek elektrycznych, lodówek turystycznych (elektrycznych), elektrycznych chłodziarek
do wina, administracja i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, elektroniczne przetwarzanie zamówień, handel (zarządzanie w zakresie zamówień), przetwarzanie danych
w celu gromadzenia danych do celów działalności gospodarczej, w odniesieniu do robotów kuchennych, malakserów,
mikserów, blenderów, młynków domowych elektrycznych,
noży elektrycznych, krajalnic do chleba, wyciskaczy do owoców, sokowirówek, szatkownic do warzyw, maszynek
do mielenia, prasownic, wirówek do suszenia, odkurzaczy,
toreb do odkurzaczy, szczotek elektrycznych, froterek elektrycznych, nożyc elektrycznych, żelazek parowych, elektrycznych żelazek parowych, lokówek elektrotermicznych do włosów, lokówek elektrycznych do układania włosów, karbownic do włosów, prostownic do włosów, pilników do paznokci,
elektrycznych, polerek do paznokci, elektrycznych lub nie-
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elektrycznych, przyborów do depilacji, elektrycznych lub
nieelektrycznych, obcinaczy do paznokci [elektrycznych lub
nieelektrycznych], elektrycznych trymerów do włosów, elektrycznych maszynek do strzyżenia włosów, urządzeń do laserowego usuwania włosów innych niż do celów medycznych, przyrządów do pomiaru temperatury, urządzeń do pomiaru wilgotności, czujników wilgotności, wilgotnościomierzy, urządzeń do pomiaru ciśnienia, analizatorów powietrza,
wag kuchennych, wag łazienkowych, alkoholomierzy, urządzeń elektrycznych do demakijażu, elektrycznych i nieelektrycznych korkociągów, pojemników do schładzania [nieelektrycznych], nieelektrycznych wyciskarek do soków, lodówek przenośnych nieelektrycznych, przenośnych chłodziarek, nieelektrycznych, mikserów domowych nieelektrycznych, przyborów kuchennych nieelektrycznych, nieelektrycznych dzbanków próżniowych, szybkowarów nieelektrycznych, parowarów nieelektrycznych, frytownic nieelektrycznych, patelni nieelektrycznych, młynków nieelektrycznych, czajników nieelektrycznych, nieelektrycznych młynków do przypraw, urządzeń do usuwania kłaczków, elektrycznych lub nieelektrycznych, urządzeń do masażu, elektrycznych lub nieelektrycznych, elektrycznych aparatów
do masażu do użytku domowego, elektrycznych przyrządów do masażu, urządzeń do masażu ciała, sprzętów gospodarstwa domowego, przeznaczonych do ogrzewania, gotowania, wytwarzania pary, suszenia, chłodzenia, wentylacji,
w tym: czajników elektrycznych, czajników bezprzewodowych, ekspresów do kawy, kawiarek ciśnieniowych i przelewowych, tosterów, opiekaczy do chleba, gofrownic, urządzeń do wypieku chleba, form do wypiekania wafli, form
do wypiekania ciasta, frytkownic, piekarników elektrycznych,
parowarów, szybkowarów, kombiwarów, kuchenek elektrycznych, suszarek do grzybów, aparatów do suszenia owoców, urządzeń elektrycznych do produkcji jogurtów, rożen,
kuchenek mikrofalowych, grilli elektrycznych, okapów kuchennych, klimatyzatorów, urządzeń do chłodzenia powietrza, suszarek do włosów, płyt grzejnych, grzejników olejowych, grzejników konwekcyjnych, wentylatorów, termowentylatorów, podgrzewaczy powietrza, suszarek powietrza, suszarek łazienkowych do rąk, urządzeń do filtrowania wody,
filtrów do wody pitnej, nawilżaczy powietrza, maszynek
do lodów, kostkarek do lodu, ogrzewaczy stóp, lodówek
elektrycznych, lodówek turystycznych (elektrycznych), elektrycznych chłodziarek do wina.
(210)
(731)
(540)
(540)

504888
(220) 2019 09 26
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Impresariat TVP

(531) 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.23, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
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audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe,
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne,
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii,
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi,
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry
planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe,
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi
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w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
(210) 504889
(220) 2019 09 26
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Pluszersi
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe,
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne,
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii,
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi,
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry
planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe,
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci ko-
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munikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
(210)
(731)
(540)
(540)

504907
(220) 2019 10 12
NOWAK NORBERT,
(znak słowno-graficzny)
EXTRA RADIO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 agencje informacyjne, komunikacja radiowa,
usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności
elektronicznej], transmisja plików cyfrowych, transfer strumieniowy danych, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie
telewizji kablowej, udostępnianie forów internetowych online, transmisja wideo na żądanie.
504928
(220) 2019 09 27
ESTEMEDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) ESTEMEDIS
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne, szampony, odżywki do włosów, 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
szampony lecznicze, wypełnienia skóry do wstrzykiwania,
44 chirurgia plastyczna, fizjoterapia, fryzjerstwo, implantacja
(wszczepianie) włosów, manicure, masaż, salony piękności,
usługi dentystyczne, usługi klinik medycznych, usługi medyczne, usługi solariów, usługi wizażystów.
(210)
(731)

(210)
(731)

504965
(220) 2019 09 27
BURZA MACIEJ HERTZ BATTERIEN POLSKA, Łowicz
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HERTZ BATTERIEN

(531) 26.04.18, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.14
(510), (511) 9 aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej: prostowniki, prostowniki elektryczne, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej: akumulatory samochodowe,
akumulatory zapłonowe, akumulatory do pojazdów, akumulatory elektryczne do pojazdów, akumulatory do pojazdów
elektrycznych.
504977
(220) 2019 09 30
HAWEŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MANUFAKTURA PIEROGA W PARKU ZDROJOWYM
MATECZNY 1905

(210)
(731)

(531) 26.02.01, 26.02.07, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, galaretki jadalne, galaretki mięsne, galaretki owocowe, konfitury,
konserwy, mięso, mięso konserwowane, napoje mleczne
lub z przewagą mleka, owoce konserwowane w alkoholu,
owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, pikle, potrawy na bazie ryb, ryby, produkty mleczne, wyroby
z mleka w tym kefir, masło, mleko, sery, śmietana, rosoły,
sałatki owocowe, sałatki warzywne, soki warzywne do przyrządzania potraw, sosy mięsne, sosy do sałat, śledzie, zupy,
zupy jarzynowe, 30 pierogi, wyroby mączne, chleb, bułeczki
słodkie, ciastka, cukierki, herbata, kakao, kawa, jadalne ozdoby do ciast, lody, majonezy, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, pasztet, pierniki,
pizza, potrawa na bazie mąki, przyprawy, sosy (z wyjątkiem
sosów do sałat), słodycze, wyroby cukiernicze, piekarnicze,
35 sprzedaż artykułów spożywczych w tym pierogów, potraw mącznych, artykułów garmażeryjnych, mięsnych, wytworzonych na bazie: mleka, ryb, warzyw, owoców, alkoholi,
sprzedaż piwa, wód mineralnych, alkoholi, napoi, zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie marketingu,
organizacji promocji sprzedaży, doradztw o w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związane
z organizacją sieci miejsc w jakich prowadzona jest sprzedaż
potraw mącznych w tym pierogów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotek, prospektów,
materiałów drukowanych, próbek, 43 pierogarnie, restauracje, punkty gastronomiczne, usługi realizowane w gastronomii, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wypożyczanie:
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, usługi
cateringowe, wynajmowanie sal na: posiedzenia, mityngi,
narady, szkolenia, wypożyczanie: krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, usługi opieki nad dziećmi świadczone w obiektach handlowych, gastronomicznych.
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504997
(220) 2019 09 30
ZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY STAL RZESZÓW,
Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZKS STAL RZESZÓW
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.07.07, 03.07.16
(510), (511) 16 blankiety, broszury, bloczki do pisania, chorągiewki papierowe, druki, kalendarze, karty, wyroby z kartonu,
książki, notatniki, artykuły papiernicze, gadżety papierowe,
gazety, plansze, prospekty, reprodukcje graficzne, materiały piśmienne, 25 buty piłkarskie i sportowe, czapki i daszki
do czapek, czepki, kostiumy, sandały i slipy kąpielowe, kąpielówki, kombinezony, korki do butów piłkarskich, kostiumy
kąpielowe, koszulki sportowe, odzież na gimnastykę, podkoszulki, dresy, szaliki klubowe, znaczki klubowe, 41 kultura
fizyczna, usługi instruktorów gimnastyki, usługi klubowe
w zakresie rozrywki i zdrowia, organizowanie i obsługa konferencji i konkursów, organizowanie obozów sportowych,
obsługa urządzeń sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, organizowanie zawodów sportowych.
505001
(220) 2019 09 30
KOZARSKA MAGDALENA SPRZEDAŻ AKCESORIÓW
DZIECIĘCYCH, Solec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MJUKINUUKI
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 03.01.06, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01, 26.11.11
(510), (511) 11 oświetlenie i urządzenia do oświetlania, lampy i lampki oświetleniowe, abażury i klosze do lamp, lampki elektryczne na choinkę, lampiony, żarówki dekoracyjne,
18 walizy, torby podróżne, torby portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, parasole, portfele, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, nosidełka - kangurki niemowlęce, chusty do noszenia niemowląt, torby naramienne dla
dzieci, parasole dla dzieci, 20 meble dla dzieci, chodziki dla
dzieci, siedzenia dla dzieci, łóżka, łóżeczka dla dzieci, łóżka
składane dla dzieci, poduszki, poduszki ciążowe, poduszki
do karmienia niemowląt, poduszki ozdobne, poduszki dekoracyjne, poduszki do podpieranie do użytku w siedzeniach
dla dzieci, materace, maty dla dzieci do spania, torby- nosidełka niemowlęce drewniane pudła i pudełka do przechowywania, ozdobne figurki wykonane z takich materiałów jak
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej
klasie, podgłówki, wałki i poduszki, wieszaki ścienne, taborety, pufy, półki, 24 ręczniki, ręczniki kąpielowe, ręczniki z kapturem, ręczniki frotte, ręczniki dla dzieci, ręczniki (tekstylne)
dla małych dzieci, pościel, bielizna pościelowa, tekstylia
do dekoracji wnętrz, tekstylia do wyposażenia domu, tekstylia do sypialni, osłony dla łóżek dziecięcych (pościel), pościel,
artykuły tekstylne do użytku jako pościel, kołdry, poszwy
na kołdry, narzuty puchowe (kołdry), poszewki na poduszki,
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poszewki na poduszki do spania, baldachimy nad łóżeczka
dziecięce, koce wełniane, koce bawełniane, koce dla niemowląt, kocyki dla niemowląt (rożki), koce do łóżeczek dziecięcych, kocyki dziecięce, pokrowce i narzuty na meble, wyroby tekstylne do wieszania na ścianach, wyroby tekstylne
i substytuty wyrobów tekstylnych, zasłony, 28 gry, zabawki
i artykuły do zabawy, maty do zabawy zawierające zabawki
dla niemowląt, artykuły do zabawy dla dzieci, zabawki dla
dzieci, zabawki dla niemowląt, zabawki pluszowe, lalki pluszowe, zabawki w kształcie zwierząt, repliki zwierząt jako
zabawki, zabawki przystosowane do celów edukacyjnych,
zabawki do użytku w wózkach dziecięcych, leżaczki bujane
(zabawki), zabawki pluszowe, puzzle, zabawki drewniane,
zabawki edukacyjne, zabawki nakręcane, zabawki z tkanin,
zabawki wypchane, zabawki wypchane ziarnkami, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, gry, siedzenia do huśtawek dla
dzieci, pojazdy jeżdżące dla dzieci, 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepu i/lub hurtowni z towarami wymienionymi
w wykazie, usługi sprzedaży wysyłkowej (także on-line) towarów wskazanych w wykazie, usługi sprzedaży detalicznej.
(210)
(731)
(540)
(540)

505002
(220) 2019 09 30
GLINIECKA BERENIKA, Starogard Gdański
(znak słowno-graficzny)
WM

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 bransoletki (biżuteria).
(210)
(731)
(540)
(540)

505033
(220) 2019 10 01
KUZIMSKA DOROTA, Dąbrowa Górnicza
(znak słowno-graficzny)
Czerwone Szpilki BADAJ, WALCZ, ŻYJ !!!

(531) 29.01.13, 27.05.01, 09.09.01, 09.09.05, 25.01.05
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy, aukcje publiczne,
sprzedaż: afiszy, plakatów, albumów, kalendarzy, katalogów,
artykułów szkolnych i biurowych, materiałów piśmiennych
i papierniczych, broszur, chorągiewek papierowych, fotografii, reprodukcji, obrazów, grafik, rysunków, kart pocztowych, książek, zakładek do książek, papeterii, notesów,
odzieży, butów, nakryć głowy, szalików, kosmetyków i artykułów toaletowych, leków, produktów farmaceutycznych,
suplementów diety, produkty lecznicze, wyroby medyczne,
żywności dietetycznej, napoi dietetycznych przystosowanych do celów leczniczych, mebli, sprzętu ułatwiającego
funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej tych towarów, akcje
promocyjne i marketingowe, organizowanie domów opieki
społecznej oraz ośrodków ochrony zdrowia, zarządzanie
i administrowanie tymi ośrodkami, organizowanie i prowadzenie baz danych o wolontariuszach i beneficjentach pomocy udzielanej przez organizacje społeczne, 36 tworzenie
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funduszy oraz pozyskiwanie i podział środków finansowych
na wspieranie osób niepełnosprawnych, wymagających
pomocy oraz przewlekle i nieuleczalnie chorych, sponsorowanie finansowe w zakresie stypendiów, zapomóg itp. dla
osób niepełnosprawnych, organizowanie i gromadzenie
funduszy na cele dobroczynne, organizowanie i gromadzenie funduszy na cele opieki medycznej i poprawianie
jakość i usług medycznych, pozyskiwanie i podział środków
finansowych na wspieranie osób wymagających pomocy,
sponsorowanie i finansowanie leczenia rehabilitacyjnego,
prowadzenie zbiórek funduszy celowych na rzecz chorych,
zbieranie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego chorych, zbiórki funduszy
na rzecz prowadzenia akcji szkoleniowych, usługi w zakresie
sponsoringu, tworzenie funduszu stowarzyszenia, 41 organizowanie imprez, balów, koncertów, spektakli, przedstawień
teatralnych i kabaretowych, festiwali, konkursów, zawodów
sportowych, konferencji, wystaw w celu pozyskania środków
finansowych na cele charytatywne, publikowanie książek
i innych wydawnictw, organizowanie wypoczynku osób
niepełnosprawnych, przewlekle i nieuleczalnie chorych, organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych, artystycznych i terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych oraz
przewlekle i nieuleczalnie chorych, produkowanie filmów
dotyczących ochrony zdrowia, 44 rehabilitacja osób chorych i niepełnosprawnych, zajęcia terapeutyczne dla osób
przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieka (pomoc)
medyczna i pielęgniarska, prowadzenie ośrodków terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób przewlekle chorych
i niepełnosprawnych, usługi medyczne, domy opieki, kliniki, szpitale, prowadzenie ośrodków ochrony zdrowia, opieka
pielęgniarska i medyczna, usługi sanatoriów, usługi doradcze
w dziedzinie zdrowia, usługi psychologów i psychoterapeutów, medyczne usługi diagnostyczne polegające na prowadzeniu punktów pobierania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych, wykonywaniu badań laboratoryjnych
i analiz medycznych, prowadzenie salonów fryzjerskich,
kosmetycznych, upiększających, prowadzenie poradnictwa
w zakresie upiększania i rewitalizacji organizmu.
(210)
(731)
(540)
(540)

505034
(220) 2019 10 01
KRÓLIKOWSKI MICHAŁ BIOVERI, Dąbrówka Wielka
(znak słowno-graficzny)
bioveri

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne,
oleje i tłuszcze jadalne, 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, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe
zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty
naturalne, karma dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe: napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów.

(210)
(731)
(540)
(540)
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505148
(220) 2019 10 02
KUKUŁA JAKUB, Szpęgawa
(znak słowno-graficzny)
KUKUŁA HEALTHY FOOD

(531) 03.07.16, 03.07.17, 11.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, reklama osób trzecich,
pośrednictwo handlowe, zarządzanie w działalności handlowej, doradztwo w zakresie: działalności gospodarczej
i zarządzania, usługi sklepów detalicznych w branży spożywczej, sprzedaż hurtowa i detaliczna napoi alkoholowych, napoi wzbogaconych witaminami lub mikroelementami, napoi izotonicznych, wód mineralnych, dystrybucja
materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów i broszur, reklamy, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowania miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie osób
trzecich, zarządzanie lokalami gastronomicznymi, cateringiem, 43 usługi cateringowe, w szczególności catering
dietetyczny, puby, bary, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, koktajlbary, kafeterie, kawiarnie, restauracje, restauracje
samoobsługowe, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
przygotowanie i dostarczanie żywności i napojów na zamówienie, organizowania przyjęć gastronomicznych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, catering, doradztwo kulinarne, usługi degustacji win i napojów alkoholowych, winiarnie, 44 doradztwo w zakresie diet i odżywiania, doradztwo w zakresie
zdrowego odżywiania, planowanie i nadzorowanie diety.
(210) 505149
(220) 2019 10 02
(731) KUKUŁA JAKUB, Szpęgawa
(540) (znak słowny)
(540) KUKUŁA HEALTHY FOOD
(510), (511) 35 usługi reklamowe, reklama osób trzecich,
pośrednictwo handlowe, zarządzanie w działalności handlowej, doradztwo w zakresie: działalności gospodarczej
i zarządzania, usługi sklepów detalicznych w branży spożywczej, sprzedaż hurtowa i detaliczna napoi alkoholowych, napoi wzbogaconych witaminami lub mikroelementami, napoi izotonicznych, wód mineralnych, dystrybucja
materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów i broszur, reklamy, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowania miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie osób
trzecich, zarządzanie lokalami gastronomicznymi, cateringiem, 43 usługi cateringowe, w szczególności catering
dietetyczny, puby, bary, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, koktajlbary, kafeterie, kawiarnie, restauracje, restauracje
samoobsługowe, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
przygotowanie i dostarczanie żywności i napojów na zamówienie, organizowania przyjęć gastronomicznych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, catering, doradztwo kulinarne, usługi degustacji win i napojów alkoholowych, winiarnie, 44 doradztwo w zakresie diet i odżywiania, doradztwo w zakresie
zdrowego odżywiania, planowanie i nadzorowanie diety.
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505163
(220) 2019 10 03
R2 INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) XO
(510), (511) 9 smartfony, pokrowce na smartfony, etui
na smartfony, etui typu flip cover do smartfonów, futerały
dopasowane do telefonów komórkowych, nośniki dostosowane do telefonów komórkowych, futerały do telefonów komórkowych z materiału lub z materiałów tekstylnych, futerały
do telefonów komórkowych ze skóry lub z imitacji skóry, kable
USB, ładowarki, słuchawki, słuchawki bluetooth, nakładki, folie
szklane, powerbanki, głośniki bluetooth, 18 pokrowce ze skóry
lub imitacji skóry na przenośny sprzęt elektryczny, płyty CD,
aparaty cyfrowe oraz telefony komórkowe i akcesoria do telefonów, 35 usługi handlu detalicznego: smartfonami i telefonami komórkowymi, pokrowcami na smartfony i telefony komórkowe, etui na smartfony i telefony komórkowe, futerałami
do telefonów komórkowych i smartfonów.
(210)
(731)

505164
(220) 2019 10 03
R2 INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XO Simple Is Beauty

(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.05, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 smartfony, pokrowce na smartfony, etui
na smartfony, etui typu flip cover do smartfonów, futerały
dopasowane do telefonów komórkowych, nośniki dostosowane do telefonów komórkowych, futerały do telefonów
komórkowych z materiału lub z materiałów tekstylnych,
futerały do telefonów komórkowych ze skóry lub z imitacji
skóry, kable USB, ładowarki, słuchawki, słuchawki bluetooth, nakładki, folie szklane, powerbanki, głośniki bluetooth,
18 pokrowce ze skóry lub imitacji skóry na przenośny sprzęt
elektryczny, płyty CD, aparaty cyfrowe oraz telefony komórkowe i akcesoria do telefonów, 35 usługi handlu detalicznego: smartfonami i telefonami komórkowymi, pokrowcami
na smartfony i telefony komórkowe, etui na smartfony i telefony komórkowe, futerałami do telefonów komórkowych
i smartfonów.
505210
(220) 2019 10 04
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Noctodyne
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(540) lunadental
(510), (511) 3 kosmetyki, środki do czyszczenia zębów, żele
do wybielania zębów, płyny do płukania ust.
505212
(220) 2019 10 04
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) lunamedic
(510), (511) 3 kosmetyki, środki do czyszczenia zębów, żele
do wybielania zębów, płyny do płukania ust.
(210)
(731)

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

505213
(220) 2019 10 04
PRUCNAL RAFAŁ OKNA DEBOW, Mirocin
(znak słowno-graficzny)
DEBOV WINDOWS FENSTER FINESTRE

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 drzwi metalowe, okna metalowe, ramy okienne metalowe, futryny drzwiowe metalowe, osprzęt do okien
metalowych, bramy garażowe metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, nakładki metalowe akustyczno-termiczne,
19 drzwi niemetalowe, okna niemetalowe, parapety okienne
niemetalowe, moskitiery niemetalowe, nakładki niemetalowe akustyczno-termiczne, 35 usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej, usługi handlu elektronicznego, usługi sprzedaży wysyłkowej w związku z następującymi towarami: drzwi,
okna, akcesoria i osprzęt metalowy do drzwi i okien, bramy
garażowe, bramy ogrodzeniowe, ogrodzenia, automatyka
do bram i ogrodzeń, parapety, rolety.
(210)
(731)
(540)
(540)

505214
(220) 2019 10 04
WÓJCIK MAGDALENA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
ALBERO MEBLE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 3 kosmetyki, środki do czyszczenia zębów, żele
do wybielania zębów, płyny do płukania ust.
505211
(220) 2019 10 04
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 05.01.03, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu.
505222
(220) 2019 10 04
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) noctodine
(510), (511) 3 kosmetyki, środki do czyszczenia zębów, żele
do wybielania zębów, płyny do płukania ust.
(210)
(731)
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505223
(220) 2019 10 04
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) luminadent
(510), (511) 3 kosmetyki, środki do czyszczenia zębów, żele
do wybielania zębów, płyny do płukania ust.

(210)
(731)

505231
(220) 2019 10 04
VIN-SOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Polseczko
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210)
(731)

505234
(220) 2019 10 04
VIN-SOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Polsect
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(731)

505281
(220) 2019 10 07
JUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) ARAGON
(510), (511) 20 fotele, krzesła, fotele biurowe, krzesła biurowe, krzesła robocze, fotele z ruchomy oparciem.

Nr ZT51/2019

słuchawki zakładane na głowę, sprzęt peryferyjny do komputerów torby do noszenia komputerów, 20 fotele, krzesła,
fotele biurowe, krzesła biurowe, krzesła robocze, fotele z ruchomym oparciem.
505287
(220) 2019 10 07
FORTUNA ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cieszyn
(540) (znak słowny)
(540) FORTUNABET
(510), (511) 35 reklama, reklama banerowa, reklama zewnętrzna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych w szczególności Internetu, reklamy radiowe i telewizyjne, 41 usługi
hazardowe on-line, hazard.
(210)
(731)

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

505333
(220) 2019 10 07
NOWAKOWSKI PAWEŁ ŁUKASZ SANUS, Lusowo
(znak słowno-graficzny)
Naturalnie...dla zdrowo myślących

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie reklamy, tworzenie tekstów reklamowych, obróbka tekstów..
505343
(220) 2019 10 08
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) AMIPRYD
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne dla ludzi, produkty
lecznicze.

(210)
(731)

505282
(220) 2019 10 07
JUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) CyberPunk
(510), (511) 20 fotele, krzesła, fotele biurowe, krzesła biurowe, krzesła robocze, fotele z ruchomym oparciem.

(210)
(731)

505284
(220) 2019 10 07
JUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aragon

505426
(220) 2019 10 08
DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY TECHNIKI
ODWODNIENIOWEJ HYDRO-TOP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kożuchów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HT Hydro-Top

(210)
(731)

(531) 04.03.03, 04.03.19, 27.05.01
(510), (511) 9 dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż
do gier wideo, etui na smartfony, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, kartridże z grami wideo, karty pamięci
do urządzeń do gier wideo, ładowarki do baterii, magnesy
dekoracyjne, mikrofony, monitory, nauszniki do słuchawek,
obiektywy do selfie, okulary 3D, paski do telefonów komórkowych, podkładki pod myszy komputerowe, pokrowce
do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony,

(210)
(731)

(531) 26.02.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 instalacje przewodowe z metalu (nieelektryczne), metalowe rury kanalizacyjne, pokrywy do włazów
metalowe, przewody wodociągowe metalowe, zawory
do przewodów wodociągowych metalowych, zawory wodociągowe metalowe, 11 armatura do regulacji przewodów,
armatura do regulacji urządzeń wodnych, hydranty, instalacje do dystrybucji wody, instalacje kanalizacyjne, instalacje
sanitarne, urządzenia do ujęcia wody, zawory mieszające,
19 betonowe elementy budowlane, konstrukcyjne elementy
niemetalowe dla budownictwa, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, rury i rurki oraz wyposażenie do nich,
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w tym zawory, niemetalowe, rury drenażowe niemetalowe,
rury wodociągowe niemetalowe, pokrywy do włazów niemetalowe, zawory przewodów drenażowych, niemetalowe
i nie z tworzyw sztucznych.
(210) 505450
(220) 2019 10 10
(731) KOWAL ŁUKASZ TAXI BAJERA, Olkusz
(540) (znak słowny)
(540) taxibajera.pl
(510), (511) 39 usługi taksówkarskie, usługi w zakresie pomocy drogowej (holowanie), usługi parkingowe, usługi
transportu samochodowego pasażerskiego, towarowego,
transport przedmiotów wartościowych, wynajmowanie
pojazdów mechanicznych, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie powierzchni magazynowych, wynajmowanie powierzchni na salony samochodowe, usługi
magazynowania, usługi informacji o transporcie, usługi pośrednictwa w transporcie, usługi kierowców, wypożyczanie
pojazdów, przenoszenie, przewóz bagaży, przewożenie
ładunków, transport samochodowy, rezerwacja miejsc
na podróż, pośrednictwo w transporcie, informacja o transporcie, transport pasażerski, transport podróżnych, wypożyczanie samochodów.
505451
(220) 2019 10 10
PODLASKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA,
Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODLASKIE MŁYNY TRADYCYJNIE OD 1948 ROKU

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.07
(510), (511) 30 mąka spożywcza, kasze spożywcze, kasza
manna, płatki owsiane.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

505459
(220) 2019 10 10
KOWAL ŁUKASZ TAXI BAJERA, Olkusz
(znak słowno-graficzny)
32 645 66 66 24h TAXI bajera

16.01.11, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.05, 25.01.15, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi taksówkarskie, usługi w zakresie pomocy drogowej (holowanie), usługi parkingowe, usługi
transportu samochodowego pasażerskiego, towarowego,
transport przedmiotów wartościowych, wynajmowanie
pojazdów mechanicznych, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie powierzchni magazynowych, wy-
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najmowanie powierzchni na salony samochodowe, usługi
magazynowania, usługi informacji o transporcie, usługi pośrednictwa w transporcie, usługi kierowców, wypożyczanie
pojazdów, przenoszenie, przewóz bagaży, przewożenie
ładunków, transport samochodowy, rezerwacja miejsc
na podróż, pośrednictwo w transporcie, informacja o transporcie, transport pasażerski, transport podróżnych, wypożyczanie samochodów.
505490
(220) 2019 10 11
SECRET GARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Secret garden GROUP

(210)
(731)

(531) 05.01.05, 11.01.04, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 43 bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary
szybkiej obsługi, catering w kafeteriach szybkiej obsługi,
dekorowanie żywności, doradztwo kulinarne, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, dostarczanie
żywności i napojów za pomocą furgonetek, herbaciarnie,
imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków,
kafeterie [bufety], koktajlbary, kontraktowe usługi w zakresie
żywności, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, organizacja przyjęć weselnych
[żywność i napoje], organizowanie bankietów, pizzerie,
przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, rzeźbienie
w jedzeniu, serwowanie jedzenia i napojów, snack-bary,
spersonalizowane usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej, stołówki, świadczenie usług
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, świadczenie usług kateringowych
obejmujących żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy, świadczenie usług kateringowych obejmujących
żywność i napoje w obiektach na zjazdy, usługi barów i restauracji, usługi barów kawowych, usługi barowe, usługi cateringu zewnętrznego, usługi cateringu specjalizującego się
w ręcznym krojeniu szynki podczas targów, degustacji i imprez publicznych, usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi kateringowe dla placówek edukacyjnych, usługi
kateringowe dla szkół, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, usługi kateringowe w prywatnych salach
do spotkań biznesowo-towarzyskich, usługi kateringowe
w zakresie bufetów firmowych, usługi restauracji szybkiej
obsługi, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie kantyn.
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505491
(220) 2019 10 11
PRUS LESZEK FIRMA HANDLOWA CHEVAN,
Miroszowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIAMOND
(210)
(731)

(531) 17.02.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 preparaty do prania, chusteczki do prania
zapobiegające utracie koloru, detergenty do zmywania naczyń w zmywarkach, kulki do prania z detergentem, płyny
do prania, preparaty wybielające i inne substancje do użytku
w praniu, proszki do prania, substancje do użytku w praniu,
środki do płukania do prania, środki ochronne do prania, mydła do prania, detergenty do muszli klozetowych, detergenty
do zmywania naczyń, detergenty do zmywarek do naczyń,
detergenty do zmywarek w postaci żelu, detergenty, mydło w płynie do mycia naczyń, płyny do czyszczenia, płyny
do mycia, płyny do szorowania, preparaty do wybielania,
preparaty do wywabiania plam, preparaty myjące, proszek
do zmywarek, środki czyszczące do celów gospodarstwa
domowego, środki do czyszczenia toalet, środki do płukania
do zmywarek do naczyń, środki do zmywania naczyń, wybielacz do użytku domowego, tabletki do zmywarek, preparaty do nadawania połysku.
505500
(220) 2019 10 11
CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lewickie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRONES

(210)
(731)

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne i chirurgiczne.
505529
(220) 2019 10 11
MAJKA BARBARA WYTWÓRNIA I HANDEL
ARTYKUŁÓW DLA ZWIERZĄT CANEGATTO, Zawonia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cane gatto

(210)
(731)

(531) 03.01.06, 03.01.08, 03.01.28, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach,
punktach wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem Internetu następujących towarów: artykuły dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, pokarm, napoje i odżywki dla zwierząt, zabawki dla zwierząt, artykuły do pielęgnacji zwierząt, plakaty
i wydawnictwa dotyczące zwierząt.
505574
(220) 2019 10 14
KLASZTOR OO. PAULINÓW JASNA GÓRA,
Częstochowa
(540) (znak graficzny)

(210)
(731)
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(540)

(531) 07.01.03
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy,
herbaty i kakao, czekolada pitna, mąka i produkty zbożowe,
chleb, bułki, placki, makarony, batony zbożowe, biszkopty, płatki śniadaniowe, przekąski z ciasta, naleśniki, pierogi,
krokiety, kluski, pizza, tortille, chipsy, grzanki, kanapki, przygotowane do natychmiastowego spożycia potrawy z ciasta
i dodatków warzywnych lub mięsnych, wyroby cukiernicze,
ciasta, ciastka, herbatniki, pierniki, pączki, wafle, gofry, kasze,
ryż, soja, cukier, czekolada i wyroby czekoladowe, czekolady,
słodycze, cukierki, krówki, praliny, landrynki, batony czekoladowe, lody, lody spożywcze, sorbety, ciepłe „lody”, wata
cukrowa, desery, desery lodowe, desery owocowe, galaretki
owocowe, budynie, miód, chałwa, sól, musztarda, majonezy,
ketchupy, sosy, przyprawy i mieszanki przypraw, 32 napoje
bezalkoholowe, wody mineralne, wody gazowane, napoje
owocowe, soki owocowe, soki warzywne, kwas chlebowy,
koncentraty do przygotowywania napojów, napoje izotoniczne, piwo, 33 wino, wino mszalne, wino musujące, nalewki, 35 sprzedaż wyrobów pamiątkarskich, ozdób wiszących
i przypinanych, sprzedaż różańców i figurek, sprzedaż przedmiotów liturgicznych, sprzedaż gazet, czasopism, książek,
kalendarzy, przewodników, pocztówek, papeterii, sprzedaż
obrazów, reprodukcji, oleodruków, grafik, rycin, fotografii,
sprzedaż wyrobów spożywczych i napojów, 41 publikowanie elektroniczne z dostępem on-line, działalność edukacyjna, organizowanie i prowadzenie wykładów, seminariów,
konferencji, organizowanie spotkań, zjazdów, organizowanie
wystaw, organizowanie pielgrzymek, organizowania zajęć
rekreacyjnych, organizowanie imprez sportowych, 43 usługi
gastronomiczne, usługi barów, jadłodajni, usługi restauracji,
kawiarni, usługi cukierni, lodziarni, przygotowywanie żywności i napojów na zamówienie.
(210)
(731)
(540)
(540)

505590
(220) 2019 10 14
CIAŚ MIKOŁAJ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
KRUK PIWO MANUFAKTUROWE

(531) 03.07.12, 03.07.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, drinki na bazie piwa.
(210) 505592
(220) 2019 10 14
(731) CIAŚ MIKOŁAJ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KRUK
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, drinki na bazie piwa,
33 alkohol, alkohol wysokoprocentowy, ekstrakty alkoholowe, wódka, wino, whisky, sake, rum, miód pitny, likiery, koktajle, nalewki, napoje destylowane, cydr, brandy, dżin.
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505608
(220) 2019 10 14
ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) Chrupkojady
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, chrupki zbożowe,
chipsy zbożowe, przekąski zbożowe.
(210)
(731)

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

505616
(220) 2019 10 14
WOKAS SPÓŁKA AKCYJNA, Łosice
(znak słowno-graficzny)
Wokas Made in Nature

(531) 05.05.03, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 ziemia do upraw, ziemia preparowana przeznaczona do kiełkowania nasion, kompost, mieszanki kompostowe do upraw, podłoża torfowe dla roślin, mieszanki
ogrodnicze do upraw, okrywa torfowa do uprawy pieczarek,
humus, nawozy organiczne i nieorganiczne, nawozy płynne,
substraty dla roślin, mieszanki nawozów, koncentraty nawozów, koncentraty przyspieszające kompostowanie, wapno
do użytku w rolnictwie i ogrodnictwie, 31 torf do ściółkowania, kora do ściółkowania, zrębki dekoracyjne do ściółkowania, 35 prowadzenie sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz
poprzez Internet artykułami przeznaczonymi dla ogrodnictwa, sadownictwa i rolnictwa.
(210)
(731)
(540)
(540)

505620
(220) 2019 10 14
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
Guut immunity

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 25.12.03
(510), (511) 5 preparaty ziołowe do celów medycznych, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, napary lecznicze,
suplementy diety do użytku medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Produkty farmaceutyczne, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
preparaty wspomagające leczenie, gumy do żucia do celów
leczniczych, preparaty witaminowe do celów medycznych,
kosmetyki lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
napoje, zioła lecznicze, leki wzmacniające, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, żywność dla niemowląt,
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego,
produkty lecznicze, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, zioła lecznicze, 35 do-
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starczanie informacji dotyczących opcji zakupu, sprzedaż,
w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem
sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce: leki wzmacniające, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz
platformy i serwisu e-commerce: produkty lecznicze, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem
sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce:
suplementy diety do użytku dietetycznego, sprzedaż, w tym
sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce: gumy
do żucia do celów leczniczych, sprzedaż, w tym sprzedaż
w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce: mineralne dodatki
do żywności, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line,
za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy
i serwisu e-commerce: suplementy diety do użytku medycznego, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line,
za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy
i serwisu e-commerce: preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line,
za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy
i serwisu e-commerce: preparaty wspomagające leczenie,
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
marketing internetowy, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz
platformy i serwisu e-commerce: herbaty ziołowe do celów
leczniczych, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line,
za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy
i serwisu e-commerce: suplementy diety, sprzedaż, w tym
sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce: preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, sprzedaż, w tym sprzedaż
w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce: kosmetyki lecznicze, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy
i serwisu e-commerce: preparaty ziołowe do celów medycznych, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu
e-commerce: środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line,
za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy
i serwisu e-commerce: dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz
platformy i serwisu e-commerce: napary lecznicze, sprzedaż,
w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce:
żywność dla niemowląt, reklama, w tym za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem
sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce:
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, sprzedaż, w tym
sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce: odżywcze suplementy diety, udostępnianie informacji dotyczących
towarów oraz sprzedaży towarów klientom, producentom
i dostawcom, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz
platformy i serwisu e-commerce: zioła lecznicze, sprzedaż,
w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce:
produkty farmaceutyczne, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz
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platformy i serwisu e-commerce: dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz
platformy i serwisu e-commerce: preparaty witaminowe
do celów medycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

505622
(220) 2019 10 14
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
Guut metabolism

(531) 25.12.03, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty ziołowe do celów medycznych,
preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, napary lecznicze, suplementy diety do użytku medycznego, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, produkty
farmaceutyczne, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, preparaty wspomagające leczenie, gumy do żucia
do celów leczniczych, preparaty witaminowe do celów
medycznych, kosmetyki lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, leki wzmacniające.,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, żywność dla
niemowląt, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, produkty lecznicze, suplementy diety do użytku
dietetycznego, odżywcze suplementy diety, zioła lecznicze,
35 dostarczanie informacji dotyczących opcji zakupu, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem
sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce:
leki wzmacniające, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy
i serwisu e-commerce: produkty lecznicze, sprzedaż, w tym
sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce: suplementy diety do użytku dietetycznego, sprzedaż, w tym sprzedaż
w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego
oraz platformy i serwisu e-commerce: gumy do żucia do celów leczniczych, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy
i serwisu e-commerce: mineralne dodatki do żywności, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem
sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce:
suplementy diety do użytku medycznego, sprzedaż, w tym
sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce: preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, sprzedaż, w tym
sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce: preparaty
wspomagające leczenie, promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, marketing internetowy, sprzedaż,
w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu
internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce: herbaty ziołowe do celów leczniczych, sprzedaż, w tym sprzedaż
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w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce: suplementy diety,
sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce: preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, sprzedaż,
w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu
internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce: kosmetyki lecznicze, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz
platformy i serwisu e-commerce: preparaty ziołowe do celów
medycznych, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line,
za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce: środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy
i serwisu e-commerce: dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie
on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce: napary lecznicze, sprzedaż, w tym
sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce: żywność
dla niemowląt, reklama, w tym za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu, sprzedaż, w tym
sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce: napoje, zioła
lecznicze, napary lecznicze, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz
platformy i serwisu e-commerce: odżywcze suplementy diety,
udostępnianie informacji dotyczących towarów oraz sprzedaży towarów klientom, producentom i dostawcom, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce: zioła lecznicze, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie
on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce: produkty farmaceutyczne, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem
sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce:
dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem
sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce:
preparaty witaminowe do celów medycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

505625
(220) 2019 10 14
STYKOWSKI PAWEŁ SŁODKA BUDA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
piccolo

26.02.07, 26.02.12, 26.02.18, 27.05.01, 29.01.15, 26.03.01,
26.03.05, 26.03.16
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, lody, sorbety, ciastka,
ciasta, gofry, słodycze, produkty mączne, żywność na bazie mąki, wafle, pieczywo, bułki, chleb, mrożone pieczywo,
43 usługi restauracyjne i usługi gastronomiczne, lodziarnie,
kawiarnie, catering i obsługa przyjęć, usługi barowe, bary
szybkiej obsługi, usługi związane z przygotowywaniem dań
(żywności i napojów) na zamówienie oraz ich dostawa.
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505627
(220) 2019 10 14
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
Guut mood

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.02, 25.12.25
(510), (511) 5 preparaty ziołowe do celów medycznych, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, napary lecznicze,
suplementy diety do użytku medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, produkty farmaceutyczne, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
preparaty wspomagające leczenie, gumy do żucia do celów
leczniczych, preparaty witaminowe do celów medycznych,
kosmetyki lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
napoje, zioła lecznicze, leki wzmacniające, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, żywność dla niemowląt,
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego,
produkty lecznicze, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, zioła lecznicze, 35 dostarczanie informacji dotyczących opcji zakupu, sprzedaż,
w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem
sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce: leki wzmacniające, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz
platformy i serwisu e-commerce: produkty lecznicze, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem
sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce:
suplementy diety do użytku dietetycznego, sprzedaż, w tym
sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce: gumy
do żucia do celów leczniczych, sprzedaż, w tym sprzedaż
w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce: mineralne dodatki
do żywności, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line,
za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy
i serwisu e-commerce: suplementy diety do użytku medycznego, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line,
za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy
i serwisu e-commerce: preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line,
za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy
i serwisu e-commerce: preparaty wspomagające leczenie,
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
marketing internetowy, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz
platformy i serwisu e-commerce: herbaty ziołowe do celów
leczniczych, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line,
za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy
i serwisu e-commerce: suplementy diety, sprzedaż, w tym
sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce: preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, sprzedaż, w tym sprzedaż
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w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce: kosmetyki lecznicze, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy
i serwisu e-commerce: preparaty ziołowe do celów medycznych, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu
e-commerce: środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line,
za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy
i serwisu e-commerce: dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz
platformy i serwisu e-commerce: napary lecznicze, sprzedaż,
w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce:
żywność dla niemowląt, reklama, w tym za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności internetu, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem
sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce:
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, sprzedaż, w tym
sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce: odżywcze suplementy diety, udostępnianie informacji dotyczących
towarów oraz sprzedaży towarów klientom, producentom
i dostawcom, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz
platformy i serwisu e-commerce: zioła lecznicze, sprzedaż,
w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce:
produkty farmaceutyczne, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz
platformy i serwisu e-commerce: dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz
platformy i serwisu e-commerce: preparaty witaminowe
do celów medycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

505632
(220) 2019 10 14
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
Guut vitality

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.02, 25.12.25
(510), (511) 5 preparaty ziołowe do celów medycznych, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, napary lecznicze,
suplementy diety do użytku medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, produkty farmaceutyczne, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
preparaty wspomagające leczenie, gumy do żucia do celów
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leczniczych, preparaty witaminowe do celów medycznych,
kosmetyki lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
napoje, zioła lecznicze, leki wzmacniające, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, żywność dla niemowląt,
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego,
produkty lecznicze, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, zioła lecznicze, 35 dostarczanie informacji dotyczących opcji zakupu, sprzedaż,
w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem
sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce: leki wzmacniające, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz
platformy i serwisu e-commerce: produkty lecznicze, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem
sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce:
suplementy diety do użytku dietetycznego, sprzedaż, w tym
sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce: gumy
do żucia do celów leczniczych, sprzedaż, w tym sprzedaż
w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce: mineralne dodatki
do żywności, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line,
za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy
i serwisu e-commerce: suplementy diety do użytku medycznego, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line,
za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy
i serwisu e-commerce: preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line,
za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy
i serwisu e-commerce: preparaty wspomagające leczenie,
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
marketing internetowy, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz
platformy i serwisu e-commerce: herbaty ziołowe do celów
leczniczych, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line,
za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy
i serwisu e-commerce: suplementy diety, sprzedaż, w tym
sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce: preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, sprzedaż, w tym sprzedaż
w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce: kosmetyki lecznicze, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy
i serwisu e-commerce: preparaty ziołowe do celów medycznych, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu
e-commerce: środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line,
za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy
i serwisu e-commerce: dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz
platformy i serwisu e-commerce: napary lecznicze, sprzedaż,
w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce:
żywność dla niemowląt, reklama, w tym za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem
sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce:
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, sprzedaż, w tym
sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce: odżywcze suplementy diety, udostępnianie informacji dotyczących
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towarów oraz sprzedaży towarów klientom, producentom
i dostawcom, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz
platformy i serwisu e-commerce: zioła lecznicze, sprzedaż,
w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy i serwisu e-commerce:
produkty farmaceutyczne, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz
platformy i serwisu e-commerce: dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, sprzedaż, w tym sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz
platformy i serwisu e-commerce: preparaty witaminowe
do celów medycznych.
505649
(220) 2019 10 15
ALMIG KOMPRESSOREN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AG KOMPRESSOREN
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 sprężarki i kompresory powietrza, sprężarki
i kompresory powietrza śrubowe, tłokowe, wysokociśnieniowe, turbosprężarki, zbiorniki ciśnieniowe sprężonego powietrza, separatory cyklonowe, separatory kondensatu, filtry
powietrza zawarte w tej klasie, odpylacze powietrza, części
i akcesoria do wyżej wymienionych towarów zawarte w tej
klasie, 11 osuszacze sprężonego powietrza, zbiorniki ciśnieniowe wody, filtry powietrza zawarte w tej klasie, separatory
do oczyszczania powietrza i gazu, elektrostatyczne odpylacze do oczyszczania powietrza, części i akcesoria do wyżej
wymienionych towarów zawarte w tej klasie, 37 usługi naprawy, serwisu, konserwacji i wynajmu sprężarek i kompresorów powietrza, urządzeń do osuszania, filtracji i odpylania
powietrza, separatorów powietrza i gazu oraz części i akcesoriów do wyżej wymienionych towarów, 42 doradztwo
techniczne w zakresie urządzeń do wytwarzania sprężonego
powietrza i jego uzdatniania, urządzeń do osuszania, oczyszczania, filtracji i odpylania powietrza.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

505650
(220) 2019 10 15
PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Rusiec
(znak słowno-graficzny)
KUCHNIA DLA KONESERA

11.01.01, 11.01.05, 27.05.01, 26.04.06, 26.04.12, 26.04.16,
26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 29 dżemy, konserwy mięsne, dania gotowe
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa
konserwowe, pasztety.
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(210) 505652
(220) 2019 10 15
(731) FUNDACJA SIGNUM CARITATIS, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BOSKI ADWENT
(510), (511) 16 kalendarze.
505658
(220) 2019 10 15
MJG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIG MASS
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych i dla budownictwa, preparaty do gruntowania, preparaty konserwujące stosowane w budownictwie, środki do uszlachetniania betonu
i zapraw, silikony, przemysłowe preparaty czyszczące, środki
zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie,
kleje montażowe do płyt kartonowo - gipsowych, preparaty
do klejenia, 2 farby, pokosty, lakiery, barwniki, bejce do drewna, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno,
zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, 19 zaprawy budowlane, masy samopoziomujące, gładzie szpachlowe, gips, spoiny do fug, tynki szlachetne, powłoki ozdobno-ochronne dla
budownictwa, niemetalowe materiały budowlane.
(210)
(731)
(540)
(540)

39

rowanie ćwiczeń fizycznych, nauczanie, trening i instruktaż
sportowy, prowadzenie ośrodków sprawności fizycznej,
prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizyczną, szkolenia sportowe, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej,
szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej,
szkolenia w zakresie zajęć sportowych, trenowanie, udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitness, udostępnianie
obiektów i sprzętu dla klubów zdrowia [ćwiczenia fizyczne],
udostępnianie obiektów i sprzętu do utrzymywania dobrej
kondycji fizycznej, udostępnianie obiektów i sprzętu dla ćwiczeń grupowych, udostępnianie sprzętu sportowego, usługi
fitness klubów, usługi ośrodków sprawności fizycznej, usługi
klubów zdrowia i sal gimnastycznych, usługi klubów zdrowia
i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], usługi klubów
zdrowia [fitness], usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, usługi trenerskie, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi trenerskie
w zakresie zajęć sportowych, usługi trenerskie w zakresie
sportu, usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, wynajmowanie obiektów sportowych, 44 wypożyczanie komór dekompresyjnych (hiperbarycznych), wynajem sprzętu
do celów medycznych, usługi medyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

505682
(220) 2019 10 16
OLSZEWSKI BŁAŻEJ ALL MAX BURGERS, Poznań
(znak słowno-graficzny)
ALL MAX BURGERS BŁAŻEJ OLSZEWSKI

505679
(220) 2019 10 15
ŹREBIEC TOMASZ LONG LIFE, Krosno
(znak słowno-graficzny)
LONGLIFE

(531) 26.01.02, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 urządzenia do oddychania inne niż do użytku
medycznego, urządzenia do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, elektroniczne symulatory sportowe
do treningu [sprzęt komputerowy i sprzęt do nauczania
na bazie oprogramowania], elektroniczne symulatory sportowe do treningu, generatory gazu do celów laboratoryjnych, generatory gazu i powietrza do eksperymentów naukowych w laboratoriach, hiperbaryczne komory tlenowe
nie do celów medycznych, urządzenia do diagnozy [w celach naukowych], 10 hiperbaryczne komory tlenowe do celów medycznych, koncentratory tlenu do zastosowań medycznych, aparatura do leczenia dolegliwości płucnych, aparatura medyczna do leczenia chorób układu oddechowego,
aparatura medyczna wspomagająca oddychanie, generatory ozonu do użytku przy przeprowadzaniu terapii ozonem,
aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, urządzenia
do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych, 41 doradztwo w zakresie treningu fizycznego, usługi w zakresie
treningu fizycznego, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, usługi siłowni związane z treningiem siłowym,
usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, fitness kluby, nadzo-

(531) 03.04.13, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.15
(510), (511) 43 usługi prowadzenia punktów gastronomicznych, barów szybkiej obsługi, restauracji, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, zwłaszcza artykuły
żywnościowe typu burgery i kanapki na bazie pieczywa
oraz zestawów na bazie frytek z dużą ilością różnorodnych
dodatków: mięsnych, drobiowych, rybnych, jaj, serów, warzyw i owoców świeżych, gotowanych i konserwowanych,
nasion, przypraw, sosów, przygotowywanie żywności
na wynos, catering.
505690
(220) 2019 10 16
THEMAR IMPORT-EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opacz Kolonia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOMPRES

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 pasty, maści i emulsje ogrodnicze zabezpieczające rany drzew po cięciach i złamaniach przed wnikaniem i rozwojem bakterii.
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505697
(220) 2019 10 16
DWORCZYK JERZY ATV GROUP CENTRUM FILMOWE
ATV FILM, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CKP real CENTRUM KONTAKTÓW PARTNERSKICH
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.01.06
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
lokalami użytkowymi i mieszkalnymi oraz w ich wynajmie,
pośrednictwo w kupnie i sprzedaży firm i przedsiębiorstw,
pośrednictwo biznesowe.
(210) 505702
(220) 2019 10 16
(731) MISTARZ MAREK, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Heart of Art
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie sprzedaży
w formie aukcji internetowych i stacjonarnych, organizowanie i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej dla osób trzecich,
prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci komputerowych
lub telekomunikacyjnych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, katalogów,
ulotek, prospektów, druków, broszur), wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, prezentowanie, oferowanie i sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci komputerowej i innych mediów, prowadzenie interesów osób trzecich
w zakresie ekspozycji i sprzedaży towarów poprzez sklep
internetowy, pośrednictwo handlowe polegające na zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży za pośrednictwem sieci
komputerowej, organizowanie i prowadzenie targów, wystaw i imprez w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie analizy rynku dotyczące sprzedaży antyków
i dzieł sztuki, 36 wycena sztuki, wycena antyków, wycena
biżuterii, wycena zbiorów numizmatycznych, wycena znaczków, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie
wydarzeń sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i akcji
edukacyjnych, sponsorowanie finansowe, 41 organizowanie
konkursów i wystaw kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych, usługi galerii sztuki, usługi galerii sztuki świadczone
za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, wystawy sztuki, usługi wydawnicze w zakresie książek
i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, publikowanie książek, gazet, katalogów i broszur,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacje
elektroniczne on-line, kursy korespondencyjne, produkcja filmów, programów telewizyjnych i radiowych, opracowywanie filmów, informacja o sztuce, rozrywce, edukacji i rekreacji,
edukacja za pośrednictwem telewizji, radia, sieci komputerowej, montaż programów radiowych i telewizyjnych, pisanie
scenariuszy, usługi reporterskie i fotoreporterskie, fotografowanie, organizowanie i realizacja spektakli, koncertów, widowisk plenerowych, 42 stwierdzanie autentyczności dzieł
sztuki, przeprowadzanie badań i wydawanie opinii w zakresie autentyczności dzieł sztuki, usługi artystów grafików
związane z projektowaniem graficznym, administrowanie
stronami internetowymi, tworzenie i aktualizacja stron internetowych dla osób trzecich, obsługa baz danych dostępnych przez Internet, projektowanie, aktualizacja, instalacja,
konserwacja, powielanie i wypożyczanie oprogramowania
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komputerowego, tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób
trzecich, informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet.
505714
(220) 2019 10 17
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biotylek
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, preparaty
do włosów, kosmetyki do pielęgnacji urody, kremy i balsamy
kosmetyczne, maseczki do twarzy i ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji włosów, płyny do włosów i ciała, płyny pielęgnacyjne, żele do ciała, żele do rąk,
zestawy kosmetyków, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do zastosowania doustnego, suplementy
diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, dodatki witaminowe i mineralne, środki sanitarne do celów medycznych, kapsułki do celów leczniczych,
35 usługi w zakresie sprzedaży produktów farmaceutycznych, produktów i substancji dietetycznych, dietetycznych
środków spożywczych, suplementów diety, środków odżywczych i nowej żywności, usługi w zakresie organizacji
targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, reklama, badania marketingowe, 44 usługi w zakresie ochrony
zdrowia dorosłych i dzieci, opieki zdrowotnej i odżywiania,
usługi medyczne w zakresie diagnostyki i terapii u dorosłych
i dzieci, porady w zakresie farmakologii i/lub leczenia, porady
w zakresie kosmetyki, kosmetologii i dermatologii estetycznej dorosłych i dzieci, usługi medyczne stacjonarne i objazdowe, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
udzielanie informacji o urodzie, usługi doradcze związane
z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji
włosów, usługi pielęgnacji paznokci, usługi w zakresie porad
kosmetycznych.
(210) 505739
(220) 2019 10 17
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AFRONIS CARE
(510), (511) 3 kosmetyki ochronne, kosmetyki do pielęgnacji, preparaty do higieny, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, maści, płyny żele, emulsje,
zawiesiny, aerozole do celów medycznych, plastry do celów
medycznych: materiały opatrunkowe, kompresy do celów
medycznych, środki i preparaty higieniczne do celów medycznych, suplementy diety, żywność dietetyczna do celów
medycznych, żywność do celów medycznych.
(210) 505745
(220) 2019 10 17
(731) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(540) (znak słowny)
(540) STEEL ESSENCE
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane, wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie,
esencje eteryczne, olejki eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, prepa-

Nr ZT51/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

raty do makijażu, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria), pomadki
do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody zapachowe.
505765
(220) 2019 10 17
RETINEA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowny)
(540) Ecto-Vet
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej
lub dezodoryzacji, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty toaletowe, woda utleniona do celów kosmetycznych, kosmetyki w formie żeli, żele oczyszczające, żele
do kąpieli, żele nawilżające, żele do włosów, żele pod oczy,
żele opóźniające starzenie, żele pod prysznic, żele do opalania, żele do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk, żele
do ciała, nielecznicze żele do kąpieli, mydła w postaci żelu,
nielecznicze maści, maści do celów kosmetycznych, środki
perfumeryjne, olejki eteryczne, środki do czyszczenia zębów,
barwniki do celów kosmetycznych, detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów
medycznych, środki przeciwpotowe, detergenty, środki antypoślizgowe, aromaty, antyperspiranty, barwniki kosmetyczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty, mydła
dezodoryzujące, ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, farby do celów kosmetycznych,
preparaty do golenia, mydło do golenia, kadzidełka, kadzidła,
ozdoby do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, woda kolońska, środki do konserwacji skóry,
maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki
do odchudzania, wazelina, zestawy kosmetyczne, kosmetyki upiększające, kremy, kremy wybielające do skóry, kremy
do rąk, kremy pod oczy, kremy do twarzy, kremy do ciała,
kremy nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty
z kwiatów, kwiaty jako baza do perfum, lakiery, środki lotne
stosowane jako detergenty, fotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, pudry do różnych
zastosowań, mieszaniny zapachowe, mleczka kosmetyczne,
preparaty do mycia, mydełka, mydła przeciwpotowe, mydła
przeciwpotowe do stóp, odświeżacze do ust w aerozolu,
olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do opalania, preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji dłoni, preparaty do pielęgnacji paznokci, płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomady do celów
kosmetycznych, pomadki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, ściereczki nasączone detergentami,
środki do czyszczenia zębów, talk, produkty toaletowe, toniki
kosmetyczne, odświeżacze do ust, preparaty do pielęgnacji
jamy ustnej, waciki, wata do celów kosmetycznych, woda zapachowa, woda toaletowa, sole wybielające, żele do wybielania zębów, zmywacze do paznokci, produkty kosmetyczne
dla zwierząt domowych, 5 leki dla ludzi, leki pomocnicze
do celów medycznych, żywność dietetyczna przystosowana
do celów medycznych, napoje dietetyczne przystosowane
do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, maści
do celów farmaceutycznych, żele do celów farmaceutycz(210)
(731)
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nych, materiały opatrunkowe, medyczne, odżywcze suplementy diety, płyny do celów farmaceutycznych, preparaty
farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych,
produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne
do celów medycznych, plastry, materiały do plombowania
zębów, materiały dentystyczne, środki odkażające, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne
do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno - farmaceutyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
dodatki odżywcze do celów leczniczych: czopki, kapsułki
do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki z opłatków farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, lekarstwa do picia, napoje lecznicze, pastylki
do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów
farmaceutycznych, środki do odkażania i opatrywania ran,
środki bakteriobójcze i grzybobójcze, środki antyseptyczne,
preparaty antyseptyczne po goleniu, mydła dezynfekujące,
mydła lecznicze.
(210) 505772
(220) 2019 10 17
(731) SIŁAKOWICZ BOGUSŁAW, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) CHAMELOO
(510), (511) 3 środki czyszczące, aerozole czyszczące, kreda czyszcząca, oleje czyszczące, żrące środki czyszczące,
preparaty czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych,
pianka do czyszczenia, amoniak do czyszczenia, krochmal
do czyszczenia, płyny do czyszczenia, preparaty czyszczące do piekarników, środki czyszczące do zamrażarek, środki czyszczące do szkła, środki czyszczące do metalu, środki
czyszczące do kamienia, preparaty czyszczące do dywanów, chusteczki zawierające preparaty czyszczące, szampony do czyszczenia dywanów, środki do czyszczenia toalet,
preparaty do czyszczenia podłóg, środki do czyszczenia
tapicerki, preparaty do czyszczenia tkanin, środki do czyszczenia chromu, mieszaniny do czyszczenia ubikacji, środek
do czyszczenia czajników, środek do czyszczenia mebli,
soda krystaliczna do czyszczenia, preparaty do czyszczenia
tapet, mieszanki czyszczące do usuwania plam, czyszczące
rozpuszczalniki o właściwościach emulgujących, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do czyszczenie
na sucho, olejki sosnowe do czyszczenia podłóg, rozpuszczalniki alkoholowe będące preparatami czyszczącymi, preparaty czyszczące do stosowania na płytkach, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki nadające
połysk do czyszczenia okien, impregnowane chusteczki
papierowe do czyszczenia naczyń, środki do czyszczenia
okien w formie rozpylacza, środki czyszczące w sprayu
do użytku domowego, ściereczki do czyszczenia nasączone
preparatami do polerowania, powietrze sprężone w puszce
do czyszczenia i odkurzania, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, odkamieniacze do użytku
domowego, proszki do szorowania, proszek do zmywarek,
proszki do polerowania.
(210)
(731)
(540)
(540)

505775
(220) 2019 10 17
SIŁAKOWICZ BOGUSŁAW, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
CHAMELOO

42

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 03.11.10, 27.05.01
(510), (511) 3 środki czyszczące, aerozole czyszczące, kreda czyszcząca, oleje czyszczące, żrące środki czyszczące,
preparaty czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych,
pianka do czyszczenia, amoniak do czyszczenia, krochmal
do czyszczenia, płyny do czyszczenia, preparaty czyszczące do piekarników, środki czyszczące do zamrażarek, środki
czyszczące do szkła, środki czyszczące do metalu, środki
czyszczące do kamienia, preparaty czyszczące do dywanów, chusteczki zawierające preparaty czyszczące, szampony do czyszczenia dywanów, środki do czyszczenia toalet, preparaty do czyszczenia podłóg, środki do czyszczenia
tapicerki, preparaty do czyszczenia tkanin, środki do czyszczenia chromu, mieszaniny do czyszczenia ubikacji, środek
do czyszczenia czajników, środek do czyszczenia mebli,
soda krystaliczna do czyszczenia, preparaty do czyszczenia
tapet, mieszanki czyszczące do usuwania plam, czyszczące
rozpuszczalniki o właściwościach emulgujących, preparaty
do czyszczenia i odświeżania, preparaty do czyszczenie
na sucho, olejki sosnowe do czyszczenia podłóg, rozpuszczalniki alkoholowe będące preparatami czyszczącymi,
preparaty czyszczące do stosowania na płytkach, środki
czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki
nadające połysk do czyszczenia okien, impregnowane chusteczki papierowe do czyszczenia naczyń, środki do czyszczenia okien w formie rozpylacza, środki czyszczące
w sprayu do użytku domowego, ściereczki do czyszczenia
nasączone preparatami do polerowania, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, odkamieniacze do użytku domowego, proszki do szorowania, proszek
do zmywarek, proszki do polerowania.
505777
(220) 2019 10 17
LOGTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzionków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Logtech
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S HENRYK SIENKIEWICZ 1846-1916 HENRYK
SIENKIEWICZ

(531) 19.07.01, 26.04.02, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
505831
(220) 2019 10 21
KORFANTOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KPB
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 urządzenia do transportu, przenośniki, podajniki i podnośniki, transportery pneumatyczne, transportery
przemysłowe mechaniczne, mechanizmy do sterowania
do maszyn i silników, 39 składowanie, 42 badania techniczne, doradztwo budowlane, ekspertyzy inżynieryjne, badania
prawne, usługi inżynierskie w zakresie opracowywanie projektów technicznych.
505787
(220) 2019 10 18
88634230
(320) 2019 09 27
(330) US
Citigroup Inc. CORPORATION DELAWARE,
Nowy Jork, US
(540) (znak słowny)
(540) SPRING BY CITI
(510), (511) 36 udostępnianie bramki płatniczej z dostępem
do portalu internetowego i dostępem do metod płatności
w dziedzinie transakcji finansowych i przetwarzania płatności dla handlowców.
(210)
(310)
(731)

(210)
(731)

505792
(220) 2019 10 18
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 37 budownictwo, nadzór budowlany.
505852
(220) 2019 10 21
KIROV STRATEGIC NEGOTIATORS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KIROV.PL STRATEGIC NEGOTIATORS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 książki edukacyjne, drukowane materiały
szkoleniowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, drukowane materiały edukacyjne, materiały do nauczania, 35 udostępnianie informacji handlowych, organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo profesjonalne
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji
biznesowych i handlowych online, doradztwo w zakresie
efektywności biznesowej, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pośrednictwem bloga, 41 szkolenia edukacyjne, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], organizacja szkoleń, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizacja i przeprowadzanie warsztatów i seminariów w zakresie samoświadomości, organizowanie szkoleń biznesowych,
organizowanie i prowadzenie wykładów w celach eduka-

Nr ZT51/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

cyjnych, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach
szkoleniowych, usługi wydawnicze, publikowanie książek
edukacyjnych.
505854
(220) 2019 10 21
WŁOSKA IZBA HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WŁOSKA IZBA HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA
W POLSCE
(510), (511) 35 administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób
trzecich, administrowanie programami wymiany kulturalnej i
edukacyjnej, aktualizacja informacji dotyczących działalności
gospodarczej w komputerowej bazie danych, analiza danych
biznesowych, badania rynkowe, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo reklamowe i marketingowe,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, dostarczanie danych biznesowych w formie list mailingowych,
dostarczanie informacji handlowych związanych z przedsiębiorstwami, gromadzenie informacji dla firm, informacja o
działalności gospodarczej i informacja handlowa, konsultacje
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, marketing
imprez i wydarzeń, marketing towarów i usług na rzecz innych, ocena możliwości dla działalności gospodarczej, obsługa programów lojalnościowych, opracowywanie informacji
gospodarczych i handlowych, opracowywanie informatorów gospodarczych i handlowych, opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie statystycznych danych
gospodarczych i informacji handlowych, opracowywanie
statystyk biznesowych i informacji handlowych, organizacja i
przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizacja
wystaw dla biznesu lub handlu, organizacja wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie
promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych,
organizowanie i prowadzenie targów biznesowych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie targów i wystaw, planowanie spotkań biznesowych,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi,
prezentacje towarów i usług, produkcja materiałów reklamowych i reklam, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, wsparcie w
dziedzinie promocji biznesu, usługi związane z publiczną prezentacją produktów, badanie rynku, usługi w zakresie pozyskiwania, gromadzenia i przekazywania aktualnych informacji
w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych i handlowych, pośrednictwo
w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych i handlowych,
41 doradztwo w zakresie planowania przyjęć, informacje dotyczące działalności kulturalnej, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, organizowanie
i prowadzenie targów, wystaw i kongresów, publikacja treści
redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej (Internet), 45 mediacje, pomoc w nawiązywaniu kontaktów prywatnych, pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów prywatnych, usługi związane z negocjacją
kontraktów dla osób trzecich.
(210)
(731)
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505857
(220) 2019 10 21
DRIFT MASTERS GRAND PRIX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Drift MASTERS WORLD CHAMPIONSHIP

(210)
(731)

(531) 01.01.01, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem,
administrowanie przedsiębiorstwem, czynności biurowe,
w tym w szczególności zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów branż reklamowej, odzieżowej, sportowej i motoryzacyjnej, pozwalający nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w sklepie, hurtowni, na stronie internetowej lub używając środków telekomunikacji, promowanie sprzedaży, udzielanie praw franchisingowych w powiązaniu ze wspieraniem przy prowadzeniu lub kierowaniu
przedsiębiorstwem handlowym, zarządzanie działalnością
gospodarczą, reprezentowanie osób trzecich, usługi reklamowe i marketingowe, organizowanie targów, wystaw
i zawodów w celach handlowych i reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy
towarów, usługi w zakresie agencji importowych, dystrybucja materiałów reklamowych, publikacja tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
informacyjnych, kuponów, losów, blankietów dotyczących
wyścigów, gier, loterii, zakładów wzajemnych, zakładów
bukmacherskich, liczbowych, hazardowych, 41 nauczanie,
organizacja szkoleń, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, w tym w szczególności organizowanie konkursów,
pokazów i zawodów sportowych oraz wszelkich wyścigów
na pojazdach i urządzeniach do poruszania się na lądzie,
wodzie i w powietrzu, usługi związane z rozrywką, rekreacją i kultura fizyczną, obsługa obiektów sportowych i torów wyścigowych, wypożyczanie sprzętu sportowego,
organizowanie imprez sportowych oraz ich scenografii, nauczanie, wynajmowanie stadionów i torów wyścigowych,
usługi gier hazardowych (zakłady bukmacherskie).
505858
(220) 2019 10 21
LP PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUPINA INTERNATIONAL
(210)
(731)

(531) 26.04.03, 27.05.01
(510), (511) 37 usługi budowlane konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe: budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, zarządzanie projektem budowy.
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505878
(220) 2019 10 21
AXTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Axtel
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 słuchawki [douszne], słuchawki bezprzewodowe, futerały na słuchawki, słuchawki, słuchawki z mikrofonem do komunikacji, pokrowce na słuchawki telefoniczne, słuchawki [zakładane na głowę], papierowe pokrowce
na słuchawki telefoniczne, kable audio, kable elektroenergetyczne, kable elektroniczne, kable USB, kable połączeniowe,
kable telefoniczne, elektroniczne urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia telekomunikacyjne, głośniki, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, organizacja wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, wypożyczanie
urządzeń reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych (dla osób trzecich), wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi doradcze w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 38 wypożyczanie telefonów,
usługi telefoniczne, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, przesyłanie danych
przy wykorzystaniu elektronicznego przetwarzania obrazów
za pomocą połączenia telefonicznego, łączność telefoniczna, telefonia bezprzewodowa.
(210)
(731)
(540)
(540)

505944
(220) 2019 10 23
Johnson & Johnson, New Brunswick, US
(znak słowno-graficzny)
Pastel Bubble

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 szkła i soczewki kontaktowe.
505955
(220) 2019 10 23
ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bikemoto

(210)
(731)

(531) 07.11.10, 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży różnorodnych towarów
w specjalistycznym sklepie i/lub hurtowni, również poprzez
Internet i sprzedaż wysyłkową dla towarów: artykuły odzieży
ochronnej dla motocyklistów do ochrony przed wypadkami
lub urazami, buty do ochrony przed wypadkami, izolowana
odzież ochronna zabezpieczająca przed wypadkami lub
urazami, kaski dla rowerzystów, kaski do jazdy na deskorolce,
kaski motocyklowe, kaski ochronne dla dzieci, kaski ochronne dla kierowców, kaski ochronne dla motocyklistów, kaski
ochronne dla rowerzystów, kaski zabezpieczające, obuwie
zabezpieczające przed wypadkami, ochronna odzież termiczna chroniąca przed wypadkami lub urazami, odzież
ochronna chroniąca przed wypadkami lub urazami, odzież
skórzana do ochrony przeciwko wypadkom lub urazom,
okulary, etui na okulary, okulary dla rowerzystów, okulary
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przeciwsłoneczne, opaski ostrzegawcze, paski odblaskowe
do noszenia, prędkościomierze do pojazdów mechanicznych, prędkościomierze rowerowe, rękawice do ochrony
przed wypadkami lub urazami, ubrania odblaskowe do zapobiegania wypadkom, amortyzatory do rowerów, amortyzatory do motocykli, bagażniki rowerowe, bieżniki do opon,
bagażniki dla motocykli, bagażniki samochodowe na narty,
blokady kierownicy, błotniki do rowerów, błotniki do motocykli, chlapacze [błotniki] do rowerów, części konstrukcyjne
rowerów, części konstrukcyjne do motocykli, dętki do opon
motocykli, dopasowane pokrowce na motocykle, dźwiękowe sygnały ostrzegawcze do motocykli, dźwignie kontrolne
kierownicy [części motocykli], dźwignie zmiany biegów [części do motocykli], dzwonki do motocykli, dętki do rowerów,
dzwonki do rowerów, elektryczne motocykle, elektryczne
rowery składane, gokarty, hamulce tarczowe, hamulce kierunkowe, hulajnogi (pojazdy), hulajnogi z pedałami, hydrauliczne hamulce tarczowe, hamulce do rowerów, kierownice
[części do rowerów], klaksony rowerowe, klocki hamulcowe
[części rowerów], koła zębate [części rowerowe], koła rowerowe, koła łańcuchowe do rowerów, korby rowerowe, kosze
przystosowane do rowerów, kierownice [części motocykli],
kierunkowskazy do pojazdów, koła do motocykli, koła do gokartów, koła łańcuchowe do motocykli, koła zębate do napędów motocyklowych, łańcuchy do rowerów, łańcuchy napędowe do motocykli, łańcuchy do motocykli, linki hamulcowe
do rowerów, linki hamulcowe [części motocykli], manetki
obrotowe do rowerów, metalowe dzwonki do rowerów, manetki obrotowe do motocykli, minirowery, motocykle, motocykle motocrossowe, motorowery, motorynki, nóżki do rowerów, noski rowerowe, nakładki na szprychy rowerowe, nakładki na pedały rowerowe, nóżki motocyklowe, obręcze kół
do rowerów, obręcze kół do motocykli, ochraniacze ubrania
na koła do rowerów, oparcia pasażerów do rowerów, opony
bezdętkowe do rowerów, opony, opony rowerowe, opony
do rowerów dla dzieci, osłony łańcucha do rowerów, opony do motocykli, opony pneumatyczne i dętki do motocykli,
oprawy reflektorów [części motocykli], piasty do kół rowerowych, pedały do rowerów, podpórki do rowerów, podpórki
do rowerów [części rowerowe], pokrycia siodełek rowerów,
pokrowce na uchwyty rowerowe, pokrowce na siodełka
do rowerów, pompki do rowerów, przerzutki do rowerów,
pedały do motocykli, pedały hamulca [części motocykli],
podnóżki motocyklowe, podpórki do pojazdów jednośladowych, pokrowce na siodełka do motocykli, pokrowce
na siodełka motocyklowe, pompy powietrza do motocykli,
przekładki przednie [części motocykli], przyczepy boczne
motocyklowe, przewody sprzęgła [części motocykli], ramy
do rowerów, rolki [koła pojazdów], rowery składane, rowery
szosowe, rowery trekingowe, rowery na pedały, rowery górskie, rowery elektryczne, rowery dziecięce, rowery dostawcze, rowery, ramiona kół do motocykli, ramy do motocykli,
silniki do motocykli, skutery [pojazdy], siodełka do motocykli, stojaki na motocykle, sakwy rowerowe, quady, siedzenia
dziecięce przystosowane do rowerów, silniki do rowerów,
siodełka do rowerów, sprzęt do naprawy przebitych opon
rowerowych, stabilizatory do rowerów, sygnalizatory kierunkowe do rowerów, szprychy do rowerów, tarcze hamulcowe
do motocykli, taśma na rączki motocyklowe, torby na motocykl, torby rowerowe, uchwyty kierownicy [części motocykli],
uchwyty do mocowania bidonów rowerowych, uchwyty kierownicy do rowerów, układy zawieszenia do rowerów, układy
napędowe [części rowerowe], wały korbowe do motocykli,
wahacze do motocykli, widełki przednie do motocykli, zestawy przerzutek, afisze, plakaty, artykuły piśmiennicze, broszury, czasopisma branżowe, drukowane ulotki informacyjne,
kalendarze, katalogi, książki, nalepki, prospekty, publikacje
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drukowane, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe,
terminarze, buty do jazdy na rowerze, buty dla motocyklistów, buty motocyklowe, buty narciarskie i snowboardowe
i elementy do nich, chusty na głowę, czapki kolarskie, czapki [nakrycia głowy], getry [ochraniacze] zakładane na buty,
funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie
termoaktywne, kombinezony, kominiarki, kurtki motocyklowe, kurtki odblaskowe, nakrycia głowy, ocieplacze, odzież dla
kolarzy, odzież dla rowerzystów, odzież do jazdy na motocyklu, odzież skórzana dla motocyklistów, odzież nieprzemakalna, odzież narciarska, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, rękawiczki dla rowerzystów, spodenki rowerowe
na szelkach, spodenki dla rowerzystów, spodnie kolarskie,
ubrania dla kolarzy, artykuły i sprzęt sportowy, narty, torby
na narty, futerały na narty, sanki, wrotki, pośrednictwo w obrocie wymienionymi towarami, usługi w zakresie organizacji pokazów handlowych, wystaw handlowych i reklamowych oraz promocji sprzedaży, organizacja wystaw i targów
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów
i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów
handlowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw
w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów
i wystaw w celach reklamowych, pokazy towarów, reklama
i marketing, usługi w zakresie promocji sprzedaży.
505961
(220) 2019 10 23
ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bikemoto
(210)
(731)

(531) 07.11.10, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży różnorodnych towarów
w specjalistycznym sklepie i/lub hurtowni, również poprzez
Internet i sprzedaż wysyłkową dla towarów: artykuły odzieży
ochronnej dla motocyklistów do ochrony przed wypadkami
lub urazami, buty do ochrony przed wypadkami, izolowana
odzież ochronna zabezpieczająca przed wypadkami lub
urazami, kaski dla rowerzystów, kaski do jazdy na deskorolce,
kaski motocyklowe, kaski ochronne dla dzieci, kaski ochronne dla kierowców, kaski ochronne dla motocyklistów, kaski
ochronne dla rowerzystów, kaski zabezpieczające, obuwie
zabezpieczające przed wypadkami, ochronna odzież termiczna chroniąca przed wypadkami lub urazami, odzież
ochronna chroniąca przed wypadkami lub urazami, odzież
skórzana do ochrony przeciwko wypadkom lub urazom,
okulary, etui na okulary, okulary dla rowerzystów, okulary
przeciwsłoneczne, opaski ostrzegawcze, paski odblaskowe
do noszenia, prędkościomierze do pojazdów mechanicznych, prędkościomierze rowerowe, rękawice do ochrony
przed wypadkami lub urazami, ubrania odblaskowe do zapobiegania wypadkom, amortyzatory do rowerów, amortyzatory do motocykli, bagażniki rowerowe, bieżniki do opon,
bagażniki dla motocykli, bagażniki samochodowe na narty,
blokady kierownicy, błotniki do rowerów, błotniki do motocykli, chlapacze [błotniki] do rowerów, części konstrukcyjne rowerów, części konstrukcyjne do motocyklów, dętki
do opon motocykli, dopasowane pokrowce na motocykle,
dźwiękowe sygnały ostrzegawcze do motocykli, dźwignie
kontrolne kierownicy [części motocykli], dźwignie zmiany
biegów [części do motocykli], dzwonki do motocykli, dętki
do rowerów, dzwonki do rowerów, elektryczne motocykle,
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elektryczne rowery składane, gokarty, hamulce tarczowe,
hamulce kierunkowe, hulajnogi (pojazdy), hulajnogi z pedałami, hydrauliczne hamulce tarczowe, hamulce do rowerów,
kierownice [części do rowerów], klaksony rowerowe, klocki
hamulcowe [części rowerów], koła zębate [części rowerowe],
koła rowerowe, koła łańcuchowe do rowerów, korby rowerowe, kosze przystosowane do rowerów, kierownice [części
motocykli], kierunkowskazy do pojazdów, koła do motocykli, koła do gokartów, koła łańcuchowe do motocykli, koła
zębate do napędów motocyklowych, łańcuchy do rowerów,
łańcuchy napędowe do motocykli, łańcuchy do motocykli,
linki hamulcowe do rowerów, linki hamulcowe [części motocykli], manetki obrotowe do rowerów, metalowe dzwonki
do rowerów, manetki obrotowe do motocykli, minirowery,
motocykle, motocykle motocrossowe, motorowery, motorynki, nóżki do rowerów, noski rowerowe, nakładki na szprychy rowerowe, nakładki na pedały rowerowe, nóżki motocyklowe, obręcze kół do rowerów, obręcze kół do motocykli,
ochraniacze ubrania na koła do rowerów, oparcia pasażerów
do rowerów, opony bezdętkowe do rowerów, opony, opony
rowerowe, opony do rowerów dla dzieci, osłony łańcucha
do rowerów, opony do motocykli, opony pneumatyczne
i dętki do motocykli, oprawy reflektorów [części motocykli],
piasty do kół rowerowych, pedały do rowerów, podpórki
do rowerów, podpórki do rowerów [części rowerowe], pokrycia siodełek rowerów, pokrowce na uchwyty rowerowe, pokrowce na siodełka do rowerów, pompki do rowerów, przerzutki do rowerów, pedały do motocykli, pedały hamulca
[części motocykli], podnóżki motocyklowe, podpórki do pojazdów jednośladowych, pokrowce na siodełka do motocykli, pokrowce na siodełka motocyklowe, pompy powietrza
do motocykli, przekładki przednie [części motocykli], przyczepy boczne motocyklowe, przewody sprzęgła [części
motocykli], ramy do rowerów, rolki [koła pojazdów], rowery
składane, rowery szosowe, rowery trekingowe, rowery na pedały, rowery górskie, rowery elektryczne, rowery dziecięce,
rowery dostawcze, rowery, ramiona kół do motocykli, ramy
do motocykli, silniki do motocykli, skutery [pojazdy], siodełka
do motocykli, stojaki na motocykle, sakwy rowerowe, quady,
siedzenia dziecięce przystosowane do rowerów, silniki do rowerów, siodełka do rowerów, sprzęt do naprawy przebitych
opon rowerowych, stabilizatory do rowerów, sygnalizatory
kierunkowe do rowerów, szprychy do rowerów, tarcze hamulcowe do motocykli, taśma na rączki motocyklowe, torby
na motocykl, torby rowerowe, uchwyty kierownicy [części
motocykli], uchwyty do mocowania bidonów rowerowych,
uchwyty kierownicy do rowerów, układy zawieszenia do rowerów, układy napędowe [części rowerowe], wały korbowe do motocykli, wahacze do motocykli, widełki przednie
do motocykli, zestawy przerzutek, afisze, plakaty, artykuły
piśmiennicze, broszury, czasopisma branżowe, drukowane
ulotki informacyjne, kalendarze, katalogi, książki, nalepki,
prospekty, publikacje drukowane, publikacje promocyjne,
publikacje reklamowe, terminarze, buty do jazdy na rowerze,
buty dla motocyklistów, buty motocyklowe, buty narciarskie i snowboardowe i elementy do nich, chusty na głowę,
czapki kolarskie, czapki [nakrycia głowy], getry [ochraniacze]
zakładane na buty, funkcjonalne koszulki termoaktywne,
funkcjonalne spodnie termoaktywne, kombinezony, kominiarki, kurtki motocyklowe, kurtki odblaskowe, nakrycia głowy, ocieplacze, odzież dla kolarzy, odzież dla rowerzystów,
odzież do jazdy na motocyklu, odzież skórzana dla motocyklistów, odzież nieprzemakalna, odzież narciarska, odzież
o termoizolacyjnych właściwościach, rękawiczki dla rowerzystów, spodenki rowerowe na szelkach, spodenki dla rowerzystów, spodnie kolarskie, ubrania dla kolarzy, artykuły i sprzęt
sportowy, narty, torby na narty, futerały na narty, sanki, wrot-
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ki, pośrednictwo w obrocie wymienionymi towarami, usługi
w zakresie organizacji pokazów handlowych, wystaw handlowych i reklamowych oraz promocji sprzedaży, organizacja
wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach
targów handlowych, organizowanie i prowadzenie targów
i wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie
targów i wystaw w celach reklamowych, pokazy towarów, reklama i marketing, usługi w zakresie promocji sprzedaży.
505964
(220) 2019 10 23
BLACHOWSKI PAWEŁ MIECZYSŁAW ALL FOR PEOPLE,
Głogów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRASS TONE AUDIO
(210)
(731)

(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 9 głośniki, głośniki audio, głośniki wysokotonowe, przenośne głośniki, głośniki bezprzewodowe, głośniki
osobiste, głośniki inteligentne, obudowy głośników, systemy głośnikowe, stojaki na głośniki, domowe głośniki audio,
głośniki do gramofonów, głośniki do monitorów, przenośne
głośniki wibracyjne, głośniki do wideokonferencji, głośniki [sprzęt audio], obudowy na głośniki, tuby do głośników,
obudowy głośników audio, uchwyty do głośników, kable
do głośników, głośniki z wbudowanymi wzmacniaczami,
głośnikowe stacje dokujące, elektroniczne zwrotnice głośnikowe, jednostki napędu głośników, stojaki dopasowane
do głośników, głośniki do telefonów komórkowych, głośniki
bezprzewodowe z możliwością połączenia, głośniki do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, wzmacniacze audio,
scalone wzmacniacze audio, miksery audio, miksery [sprzęt
audio], mikrofony, mikrofony obuuszne, mikrofony [do urządzeń telekomunikacyjnych], mikrofony do urządzeń łączności, mikrofony do używania bez użycia rąk do telefonów
komórkowych, kable audio, kable do przewodzenia sygnału
dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, statywy dwunóżkowe, statywy do aparatów fotograficznych, statywy trójnożne na lornetki, fotograficzne (statywy
do aparatów -), statywy [do urządzeń geodezyjnych], stojaki
do wzmacniaczy, stojaki do mikrofonów, stojaki obrotowe
do komputerów, stojaki do aparatów fotograficznych, stojaki do kamer wideo, stojaki przystosowane do laptopów,
stojaki przystosowane do tabletów, stojaki przystosowane
do przechowywania urządzeń audio, wzmacniacze dźwięku, wzmacniacze, wzmacniacze mocy, wzmacniacze stereo, wzmacniacze klawiszowe, wzmacniacze słuchawkowe,
wzmacniacze gitarowe, słuchawki, słuchawki telefoniczne,
słuchawki stereofoniczne, słuchawki dokanałowe, słuchawki
bezprzewodowe, słuchawki douszne, słuchawki muzyczne,
słuchawki [douszne], słuchawki [zakładane na głowę], futerały na słuchawki, słuchawki do aparatów telefonicznych,
pokrowce na słuchawki telefoniczne, słuchawki bezprzewodowe do tabletów, słuchawki z redukcją hałasu, słuchawki
do komunikacji zdalnej, słuchawki z mikrofonem do komunikacji, papierowe pokrowce na słuchawki telefoniczne,
słuchawki douszne do telefonów komórkowych, słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością, słuchawki osobiste
do urządzeń do transmisji dźwięku, kable połączeniowe, kable do gitar, kable typu jack, kable optyczne [światłowody],
kable do anten, kable do multimetrów, kable do przekaźników radiowych, kable i przewody elektryczne, kable elek-

Nr ZT51/2019

tryczne powlekane gumą, kable do synchronizacji danych,
kable elektryczne do łączenia, elektryczne kable do ładowania, kable elektryczne do przesyłania dźwięków i obrazów.
505973
(220) 2019 10 23
SONKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie
(540) (znak słowny)
(540) SONKO LEKKKIE
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce,
warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, zupy i wywary,
ekstrakty mięsne, mięso i wędliny, galaretki, dżemy, kompoty,
pasty owocowe i warzywne, chipsy na bazie warzyw, chipsy owocowe, chipsy warzywne, konserwy, marynaty, drób,
konserwy mięsne, konserwy rybne, owoce konserwowane,
owoce marynowane, suszone owoce, owoce przetworzone,
galaretki owocowe, galaretki z warzyw, mleko, kefir [napój
mleczny], hamburgery, frytki, zapiekanki [żywność], napoje
mleczne, nabiał i substytuty nabiału, jogurty, gotowe dania
warzywne, gotowe posiłki składające się głównie z mięsa,
gotowe posiłki składające się głównie z drobiu, gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, gotowe sałatki, sałatki
owocowe, sałatki warzywne, sałatki z roślin strączkowych,
sałatki na bazie ziemniaków, gotowe dania z mięsa, 30 gotowe dania zawierające kaszę lub ryż z dodatkiem warzyw, gotowe dania zawierające kaszę lub ryż z dodatkiem owoców,
gotowe dania zawierające kaszę lub ryż z dodatkiem sosów,
gotowe dania z ryżu, gotowe potrawy zawierające [głównie]
ryż, gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, posiłki składające się głównie
z makaronów, potrawy gotowe na bazie makaronu, potrawy
z makaronu, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów,
hamburgery gotowane i w bułkach, naleśniki, spody do pizzy, batony zbożowe i energetyczne, chleb, kanapki, cukierki, batony i guma do żucia, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty,
ciasteczka, czekolada, gotowe desery [wyroby cukiernicze],
przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych,
wyroby piekarnicze, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze,
mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów,
preparaty do pieczenia, drożdże, ryż, wafle ryżowe, krakersy,
chipsy [produkty zbożowe], chipsy ryżowe, chrupki ryżowe,
produkty żywnościowe z ryżu, kasze, mąka, preparaty mączne do żywności, cukier, sól, wafelki, batoniki, sosy, ciastka,
herbatniki, 32 napoje bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, soki, wody, koktajle bezalkoholowe, koktajle owocowe, bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o podwyższonej
zawartości witamin, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje
węglowodanowe, napoje zawierające witaminy, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], napoje izotoniczne,
napoje energetyzujące.
(210)
(731)

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

505976
(220) 2019 10 24
GENT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
GENT / HOLDING

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw,
doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie
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zasobów ludzkich, 36 doradztwo w zakresie nieruchomości,
doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, doradztwo w sprawach finansowych, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, 42 doradztwo technologiczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

505981
(220) 2019 10 24
TELER JUSTYNA, Bożejowice
(znak słowno-graficzny)
Best Scal

(531) 29.01.12, 27.05.01, 06.01.01, 26.04.05
(510), (511) 1 rozpuszczalnikowe środki czyszczące na bazie
wody do użytku w procesach produkcyjnych, chemiczne
środki czyszczące do stosowania w procesach przemysłowych, odkamieniacze do użytku przemysłowego, odkamieniacze, inne niż do użytku domowego, środki chemiczne
[inne niż do gospodarstwa domowego] w postaci płynu
do użytku jako odkamieniacze, preparaty odkamieniające
do celów przemysłowych, chemikalia czyszczące, preparaty chemiczne do użytku przy usuwaniu osadów z metali,
39 dystrybucja [transport] towarów drogą lądową.
(210)
(731)
(540)
(540)

505982
(220) 2019 10 24
TELER JUSTYNA, Bożejowice
(znak słowno-graficzny)
Best Citrus

(531) 05.07.12, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 rozpuszczalnikowe środki czyszczące na bazie
wody do użytku w procesach produkcyjnych, odtłuszczacze
oparte na oleju cytrynowym do użytku w procesach produkcyjnych, środki odtłuszczające [nie do celów gospodarstwa domowego], rozpuszczalniki odtłuszczające do użytku
w procesach produkcyjnych, chemiczne środki odtłuszczające do stosowania w procesach produkcyjnych, środki chemiczne odtłuszczające do stosowania w przemysłowych
procesach produkcyjnych, chemikalia czyszczące, 3 preparaty odtłuszczające na bazie rozpuszczalnika, preparaty
odtłuszczające do silników, środki czyszczące do usuwania
plam, 7 odłuszczacze [maszyny].
(210)
(731)
(540)
(540)

505984
(220) 2019 10 24
GENT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
GENT / INVESTMENT

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 zarządzanie funduszem, inwestowanie funduszy kapitałowych, administrowanie inwestycjami funduszy, zarządzenie funduszem kapitałowym, administrowanie
funduszami inwestycyjnymi, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi.
(210) 505989
(220) 2019 10 24
(731) GENT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) GENT / FUND
(531) 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, strategiczna analiza
biznesowa, 36 organizowanie finansowania projektów budowlanych, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
505990
(220) 2019 10 24
KOZYRA DANIEL PIKOR-KOZYRA EWA GABINET
SOFTMED-LASER SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SOFTMED-LASER
(510), (511) 44 ambulatoryjna opieka medyczna, analizy
medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, badania medyczne, badania medyczne w celach diagnostycznych lub
leczenia, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, chirurgia, informacja medyczna, kliniki, kliniki medyczne, konsultacje medyczne, leczenie zwichnięć stawów, skręceń,
złamań koci lub podobnych urazów (judo-seifuku), medyczne badania osób, ochrona zdrowia, opieka medyczna
i analizy związane z leczeniem pacjenta, opieka medyczna
i zdrowotna, organizowanie leczenia medycznego, ośrodki
zdrowia, pomoc medyczna, pomoc medyczna w nagłych
wypadkach, poradnictwo medyczne, porady medyczne dla
osób niepełnosprawnych, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, prowadzenie placówek medycznych, przechowywanie komórek macierzystych, przeprowadzanie badań
medycznych, przeprowadzanie diagnozy chorób, przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych,
sporządzanie raportów dotyczących opieki zdrowotnej,
świadczenie pomocy medycznej, świadczenie usług medycznych, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej,
szpitale, udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie
opieki zdrowotnej, udzielanie informacji dotyczących medycyny, udzielanie informacji dotyczących badań fizykalnych, udzielanie informacji medycznej, udzielanie informacji
zdrowotnej, udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia
przez telefon, udzielanie informacji związanych z leczeniem
przemieszczonych stawów, skręconych lub złamanych kości,
udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi,
udzielanie wiadomości i informacji w dziedzinie medycyny,
usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów,
usługi analiz medycznych związanych z leczeniem osób,
usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi doradcze dotyczące chorób zwyrodnieniowych,
usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, usługi
doradcze w zakresie chirurgii, usługi doradcze w zakresie
opieki zdrowotnej [medyczne], usługi doradcze w zakresie
zdrowia, usługi doradcze w zakresie leczenia chorób zwyrodnieniowych, usługi doradcze w zakresie implantów ortopedycznych, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej,
usługi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi
indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, usługi informacji medycznej, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, usługi klinik medycznych,
usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi klinik
zdrowia, usługi klinik zdrowia [medyczne], usługi lekarskie,
usługi medyczne, usługi medyczne do celów diagnostyki
chorób ciała człowieka, usługi medyczne w zakresie leczenia
przewlekłego bólu, usługi medyczne w zakresie oceny stanu
zdrowia, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała
(210)
(731)
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ludzkiego, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem
komórek ludzkich, usługi medyczne związane z usuwaniem,
leczeniem i przetwarzaniem krwi ludzkiej, usługi nastawiania koci, usługi obrazowania medycznego, usługi oceny medycznej, usługi opieki medycznej, usługi opieki medycznej
świadczone przez kliniki i szpitale, usługi opieki zdrowotnej,
usługi pomocy medycznej, usługi poradnictwa medycznego, usługi prywatnych szpitali, usługi świadczone przez
szpitale, usługi terapeutyczne, usługi terapii za pomocą komórek macierzystych, usługi w zakresie analiz medycznych,
usługi w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie badań
medycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej, usługi
w zakresie diagnostyki chirurgicznej, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, usługi w zakresie leczenia medycznego,
usługi w zakresie medycyny sportowej, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie patologii związane
z leczeniem osób, wykonywanie badań medycznych, zapewnianie leczenia medycznego, usługi opieki dziennej w klinikach medycznych nad chorymi dziećmi, rehabilitacja fizyczna,
usługi fizjoterapii, zapewnianie leczenia medycznego.
(210)
(731)
(540)
(540)

505993
(220) 2019 10 24
TELER JUSTYNA, Bożejowice
(znak słowno-graficzny)
Best Rust

(531) 27.05.01, 29.01.12, 15.07.01
(510), (511) 1 płyny do obróbki metali, środki chemiczne
do zapobiegania korozji, preparaty chemiczne do użytku jako inhibitory korozji, chemikalia czyszczące, preparaty
chemiczne do użytku przy usuwaniu osadów z metali, chemiczne środki czyszczące do stosowania w procesach przemysłowych, 2 preparaty chroniące przed korozją, preparaty
do obróbki powierzchni metalowych w celu ochrony przed
korozją, 3 środki czyszczące do usuwania plam, preparaty myjące, środki czyszczące, środki czyszczące do metalu,
39 dystrybucja [transport] towarów drogą lądową, 40 obróbka metali.
(210)
(731)
(540)
(540)

505994
(220) 2019 10 24
GENT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
GENT / LEGAL

(531) 27.05.01
(510), (511) 45 usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi doradcze w zakresie prawa, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.
506014
(220) 2019 10 24
PIKOR-KOZYRA EWA, KOZYRA DANIEL GABINET
SOFTMED-LASER SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SOFTMED LASER
(510), (511) 44 ambulatoryjna opieka medyczna, analizy
medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, badania medyczne, badania medyczne w celach diagnostycznych lub
leczenia, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, chirurgia, informacja medyczna, kliniki, kliniki medyczne, kon(210)
(731)
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sultacje medyczne, leczenie zwichnięć stawów, skręceń,
złamań kości lub podobnych urazów (judo-seifuku), medyczne badania osób, ochrona zdrowia, opieka medyczna
i analizy związane z leczeniem pacjenta, opieka medyczna
i zdrowotna, organizowanie leczenia medycznego, ośrodki
zdrowia, pomoc medyczna, pomoc medyczna w nagłych
wypadkach, poradnictwo medyczne, porady medyczne dla
osób niepełnosprawnych, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, prowadzenie placówek medycznych, przechowywanie komórek macierzystych, przeprowadzanie badań
medycznych, przeprowadzanie diagnozy chorób, przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych,
sporządzanie raportów dotyczących opieki zdrowotnej,
świadczenie pomocy medycznej, świadczenie usług medycznych, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej,
fizjoterapia, udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udzielanie informacji dotyczących
medycyny, udzielanie informacji dotyczących badań fizykalnych, udzielanie informacji medycznej, udzielanie informacji
zdrowotnej, udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia
przez telefon, udzielanie informacji związanych z leczeniem
przemieszczonych stawów, skręconych lub złamanych kości,
udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi,
udzielanie wiadomości i informacji w dziedzinie medycyny,
usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów,
usługi analiz medycznych związanych z leczeniem osób,
usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem
i leczeniem chorób, usługi diagnostyki medycznej [testy
i analizy], usługi doradcze dotyczące chorób zwyrodnieniowych, usługi doradcze dotyczące problemów medycznych,
usługi doradcze w zakresie chirurgii, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze w zakresie leczenia chorób
zwyrodnieniowych, usługi doradcze w zakresie implantów
ortopedycznych, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze związane z usługami medycznymi,
usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone
dla pacjentów, usługi informacji medycznej, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu,
usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi
informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, usługi klinik
medycznych, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej,
usługi klinik zdrowia, usługi klinik zdrowia [medyczne], usługi
lekarskie, usługi medyczne, usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, usługi medyczne w zakresie
oceny stanu zdrowia, usługi medyczne w zakresie leczenia
chorób ciała ludzkiego, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych,
usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek ludzkich, usługi medyczne związane
z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi ludzkiej,
usługi nastawiania kości, usługi obrazowania medycznego,
usługi oceny medycznej, usługi opieki medycznej, usługi
opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, usługi
opieki zdrowotnej, usługi pomocy medycznej, usługi poradnictwa medycznego, opracowywanie indywidualnych
programów rehabilitacji fizycznej, usługi świadczone przez
szpitale, usługi terapeutyczne, usługi terapii za pomocą komórek macierzystych, usługi w zakresie analiz medycznych,
usługi w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie badań
medycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej, usługi
w zakresie diagnostyki chirurgicznej, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, usługi w zakresie leczenia medycznego,
usługi w zakresie medycyny sportowej, usługi w zakresie
opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie patologii zwią-
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zane z leczeniem osób, wykonywanie badań medycznych,
zapewnianie leczenia medycznego, usługi opieki dziennej
w klinikach medycznych nad chorymi dziećmi, rehabilitacja fizyczna, usługi fizjoterapii, zapewnianie leczenia medycznego.
(210)
(731)
(540)
(540)

506027
(220) 2019 10 24
KLUB SPORTOWY MARKOWI BIEGACZE, Marki
(znak słowno-graficzny)
Markowi Biegacze

(531) 09.09.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 zarządzanie znakami towarowymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

506028
(220) 2019 10 24
ZT KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA, Kruszwica
(znak słowno-graficzny)
Optima Cardio

(531) 27.05.01, 02.09.01, 29.01.12
(510), (511) 29 margaryny, tłuszcze i oleje jadalne.
(210)
(731)
(540)
(540)

506033
(220) 2019 10 24
KONCOWIK ROMAN GASTROMAN, Białystok
(znak słowno-graficzny)
Usta Usta DRINK BAR

(210) 506060
(220) 2019 10 25
(731) STANIEWSKA KATARZYNA STACJA BARBER, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) STACJA BARBER
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kosmetyki do pielęgnacji urody,
kosmetyki upiększające, kosmetyki nielecznicze, maski kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kremy kosmetyczne, kosmetyki do włosów, kosmetyki do brwi, balsamy do włosów,
toniki do włosów, pianki do włosów, pomady do włosów,
szampony do włosów, balsamy do włosów, płyny do włosów, kremy do włosów, żele do włosów, farby do włosów,
farby do brody, barwniki do brody, balsamy do brody, olejki
do brody, preparaty do pielęgnacji brody, 41 nauka fryzjerstwa, seminaria edukacyjne w zakresie technik fryzjerskich,
usługi szkół pielęgnacji urody, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie kosmetyki i urody, publikacje on-line, 44 usługi fryzjerskie, zabiegi pielęgnacji urody,
doradztwo dotyczące urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i włosów, usługi w zakresie pielęgnacji urody
świadczone przez uzdrowisko [spa], usługi doradcze dotyczące kosmetyków, analiza kolorów [usługi kosmetyczne],
zabiegi kosmetyczne dla włosów, usługi farbowania włosów,
stylizacja, układanie włosów, implantacja (wszczepianie) włosów, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów.
(210)
(731)
(540)
(540)

506069
(220) 2019 10 25
ZT KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA, Kruszwica
(znak słowno-graficzny)
Optima Neuro

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 29 margaryny, tłuszcze i oleje jadalne.

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.08, 24.17.02
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi zaopatrzenia
w napoje, bary.
506040
(220) 2019 10 24
AIMCONTROLLERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabiele
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A AIMCONTROLLERS.COM

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

506071
(220) 2019 10 25
ZT KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA, Kruszwica
(znak słowno-graficzny)
Optima Cardio + potas

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 24.13.99, 29.01.13
(510), (511) 29 margaryny, tłuszcze i oleje jadalne.
(210)
(731)
(540)
(540)

29.01.13, 27.05.01, 24.17.02, 27.05.21, 26.01.03, 26.11.02,
26.11.07, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe umożliwiające korzystanie z gier komputerowych, 28 kontrolery do urządzeń do gier wideo, kontrolery do gier komputerowych, kontrolery do konsoli gier.
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506074
(220) 2019 10 25
ZT KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA, Kruszwica
(znak słowno-graficzny)
Optima Osteo

(531)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 margaryny, tłuszcze i oleje jadalne.

50
(210)
(731)
(540)
(540)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
506075
(220) 2019 10 25
ZT KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA, Kruszwica
(znak słowno-graficzny)
Optima Omega 3

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 margaryny, tłuszcze i oleje jadalne.
506087
(220) 2019 10 25
EKES CORP. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Elbląg
(540) (znak słowny)
(540) CLEANT
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210)
(731)

506088
(220) 2019 10 25
JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JURAJSKIE SMAKI ZIMY
(210)
(731)
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(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 02.09.23, 26.01.04, 26.11.03, 29.01.13
(510), (511) 20 figurki i statuetki z drewna, wosku, gipsu lub
z tworzyw sztucznych, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, makaron
i kluski, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, wyroby piekarnicze, czekolada, lody, sorbety
i inne jadalne lody, gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe przekąski na bazie zbóż,
kanapki, przekąski składające się głównie ze zboża, 41 organizacja sportów elektronicznych, imprez, turniejów i zawodów
dotyczące gier wideo, prowadzenie imprez w zakresie sportów elektronicznych, udostępnianie rozrywki on-line w postaci turniejów w zakresie gier i sportowych lig amatorskich.
506109
(220) 2019 10 27
AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AuroGastro
(510), (511) 5 leki.
(210)
(731)

506113
(220) 2019 10 27
AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AuroIBS
(510), (511) 5 leki.
(210)
(731)

(531) 07.15.08, 18.07.99, 01.15.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 aromatyzowane napoje gazowane i niegazowane, napoje bezalkoholowe, soki, soki wysokosłodzone,
oranżady, syropy, piwo, napoje na bazie owoców, soki owocowe, soki warzywne, nektary owocowe, sorbety, napoje
izotoniczne i energetyczne, esencje do produkcji napojów,
lemoniady, lemoniady w proszku, napoje musujące, napoje
orzeźwiające, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków
owocowych.
506089
(220) 2019 10 25
EKES CORP. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Elbląg
(540) (znak słowny)
(540) CLEANTMIX
(510), (511) 20 figurki i statuetki z drewna, wosku, gipsu lub
z tworzyw sztucznych, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, makaron
i kluski, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, wyroby piekarnicze, czekolada, lody, sorbety
i inne jadalne lody, gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe przekąski na bazie zbóż,
kanapki, 41 organizacja sportów elektronicznych, imprez,
turniejów i zawodów dotyczące gier wideo, prowadzenie
imprez w zakresie sportów elektronicznych, udostępnianie
rozrywki on-line w postaci turniejów w zakresie gier i sportowych lig amatorskich.
(210)
(731)

(210)
(731)

506090
(220) 2019 10 25
EKES CORP. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Elbląg

506121
(220) 2019 10 28
CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lewickie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHARSPINE system VBR Vertebral Body Replacement
System
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 10 aparatura i chirurgiczne instrumenty medyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

506197
(220) 2019 10 29
ĆWIEK MONIKA WILLSON MEDIA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Nela mała reporterka

(531) 03.06.03, 27.05.01
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent, antyperspiranty [przybory toaletowe], antypoślizgowe płyny do pod-
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łóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, aromaty [olejki eteryczne], aromaty do ciast jako olejki eteryczne, aromaty
do napojów [olejki eteryczne], aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, basma
[barwnik kosmetyczny], bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, brokat do paznokci, bursztyn [wyroby perfumeryjne], chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku
domowego [pranie], chusteczki dla niemowląt nasączone
preparatami do czyszczenia, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, detergenty, inne
niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż
do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, drewno zapachowe, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące
przed promieniowaniem słonecznym, esencja badianowa,
esencja mięty [olejek eteryczny], esencje eteryczne, etui
na szminkę, farby do brody, farby do włosów, geraniol, heliotropina, henna [barwnik kosmetyczny], woda javelle, jonony
[wyroby perfumeryjne], kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, kamień
ałun [środek ściągający], kamień polerski, kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs,
kleje do przymocowywania sztucznych włosów, kora mydłoki jako kwilai do prania, korund [materiał ścierny], kosmetyki,
kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki
do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji
skóry, kosmetyki do rzęs, kreda czyszcząca, kreda malarska,
krem do butów, kremy do polerowania, kremy kosmetyczne,
kremy wybielające do skóry, krochmal do nadawania połysku
praniu, krochmal do prania, lakier do włosów, środki do usuwania lakierów, lakiery do paznokci, ług sodowy, łupki polerskie, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpourri,
mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko migdałowe
do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów
kosmetycznych, mydła, mydła do ożywiania koloru tkanin,
mydła przeciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło migdałowe, naklejane ozdoby do paznokci, neutralizatory do trwałej ondulacji, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy,
olejek różany, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający],
olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów,
olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki
toaletowe, ołówki do brwi, pałeczki zapachowe, papier
do polerowania, papier ścierny szmerglowy, wosk do parkietów, paski odświeżające oddech, paski wybielające zęby, pasta do butów, pasty do pasków do ostrzenia brzytwy, pasty
do skór, piżmo [wyroby perfumeryjne], płótno szmerglowe,
płótno z nasypem szklanym [płótno ścierne], płukanki
do oczu, nie do celów medycznych, płyny do czyszczenia
przedniej szyby samochodowej, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny
do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny po goleniu, wosk do podłóg, pomadki do ust,
pomady do celów kosmetycznych, popiół wulkaniczny
do czyszczenia, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny
intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia
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włosów, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty
do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty
do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty do odymiania [perfumy], preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do polerowania, preparaty do polerowania protez dentystycznych, preparaty do prania, preparaty do prania chemicznego, preparaty do prostowania
włosów, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty
do udrażniania rur, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty do wywabiania plam,
preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe do celów
kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty odświeżające
oddech do higieny osobistej, preparaty ściągające do celów
kosmetycznych, preparaty toaletowe, preparaty wybielające
[odbarwiacze] do celów domowych, preparaty wygładzające [krochmal], produkty do odświeżania oddechu w sprayu,
produkty perfumeryjne przeciwpotowe, mydła, puder
do twarzy, pumeks, preparaty do usuwania rdzy, roztwory
do szorowania, róż polerski, rzęsy sztuczne, safrol, saszetki
zapachowe do bielizny, soda krystaliczna do czyszczenia,
soda wybielająca, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole wybielające, suche szampony, szampony, szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], szampony dla zwierząt domowych [nielecznicze preparaty
do pielęgnacji], szmergiel, sztuczne paznokcie, ściereczki
nasączane detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące
do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące
do higieny intymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia zębów, środki do konserwacji skóry [pasty], środki do namaczania prania, środki do polerowania podłóg i mebli, środki
do usuwania wosku z podłóg [preparaty do szorowania],
środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki ścierne
i polerskie, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń,
środki wybielające stosowane w pralnictwie jako ultramaryna, środki wygładzające i nadające praniu połysk, środki
zmiękczające do tkanin, świece do masażu do celów kosmetycznych, talk kosmetyczny, terpentyna do odtłuszczania,
terpeny [olejki eteryczne], tlenek glinu [materiał ścierny],
tłuszcze do celów kosmetycznych, tusze do rzęs, waciki
do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych,
wazelina kosmetyczna, węglik krzemu [materiał ścierny], węgliki metali [materiały ścierne], woda kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona do celów kosmetycznych, wosk do butów, wosk do depilacji, wosk
do parkietów, wosk do podłóg, wosk do wąsów, wosk krawiecki, wosk szewski, wybielacze [odbarwiacze] do celów
kosmetycznych, wybielacze stosowane w pralnictwie, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu,
inne niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów,
żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych, 9 adaptory
elektryczne, aerometry, akceleratory cząstek, aktynometry,
alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy
pożarowe, alidady [części składowe przyrządów optycznych], alkoholomierze, amperomierze, analizatory powietrza,
analizatory wielkości nanocząsteczek, anemometry, anody,
anteny, antykatody, aparatura do destylacji do celów naukowych, aparatura do kontrolowania temperatury, aparatura
elektryczna do komutacji, aparatura i przyrządy dla chemii,
aparaty do projekcji przezroczy, aparaty fotograficzne, aparaty rentgenowskie nie do celów medycznych, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, apertometry [optyka], aplikacje komputerowe do pobrania, artykuły optyczne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], automaty
biletowe, automatyczne sekretarki, automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, awaryjne trój-
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kąty ostrzegawcze do pojazdów, balony meteorologiczne,
bankomaty, barometry, baterie anodowe, baterie do oświetlania, baterie do papierosów elektronicznych, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie słoneczne,
betatrony, bezpieczniki topikowe, biochipy, biurowe urządzenia do dziurkowania kart, błony rentgenowskie, naświetlone, boje sygnalizacyjne, brzęczyki, buty chroniące przed
wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, celowniki teleskopowe do broni artyleryjskiej, celowniki teleskopowe
do broni palnej, cewki [induktory], cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, chipy [układy scalone], chipy z kodem
dna, chromatografy do celów laboratoryjnych, chronografy
[aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], ciemnie fotograficzne, ciężarki do sond, cukromierze, cyfrowe stacje
meteorologiczne, cyfrowe termostaty do kontroli warunków
klimatycznych, cyklotrony, cyrkle do mierzenia, czarne
skrzynki [rejestratory danych], częstotliwościomierze, czujniki
piezoelektryczne, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych],
czytniki kodów kreskowych, czytniki książek cyfrowych, dalekopisy, dalmierze [odległościomierze], densymetry, densytometry, detektory podczerwieni, diody elektroluminescencyjne z punktami kwantowymi [QLED], diody świecące [LED],
dozowniki, drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], drukarki komputerowe, drut bezpiecznikowy,
drut miedziany izolowany, druty [przewody] telefoniczne,
druty [przewody] telegraficzne, druty magnetyczne, dyktafony, dynamometry [siłomierze], dyski kompaktowe
[CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski
optyczne, dyskietki, dysze wylotowe do węży pożarniczych,
dzwonki [urządzenia ostrzegające], dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych,
dzwonki sygnalizacyjne, dźwigniowe wagi przesuwnikowe,
dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż do gier wideo,
ekierki pomiarowe, ekrany [fotografia], ekrany fluoryzujące,
ekrany projekcyjne, ekrany radiologiczne do celów przemysłowych, ekrany wideo, elektrolizery, elektroniczne breloki
do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, elektroniczne etykietki na towarach, elektroniczne obroże treningowe
dla zwierząt, elektroniczne partytury, do pobrania, elektroniczne pióra [ekranopisy], elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, elektroniczne tablice wyświetlające, elektroniczne terminarze osobiste, elektroniczne tłumacze kieszonkowe, elektryczne dzwonki do drzwi, elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk
[efekty] do instrumentów muzycznych, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne ściemniacze światła,
elektryczne, urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne
urządzenia pomiarowe, emotikony do pobrania na telefony
komórkowe, epidiaskopy [rzutniki], ergometry, etui na okulary, etui na smartfony, fajki z ustnikiem do oddychania pod
wodą, falomierze, film kinematograficzny, naświetlony, filmy
[błony] naświetlone, filmy rysunkowe animowane, filtry
do masek do oddychania, filtry do użytku w fotografii, filtry
promieni ultrafioletowych do fotografii, flary ratownicze, niewybuchowe i niepirotechniczne, folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, fotokopiarki, fotometry, futerały
na przyrządy i aparaturę fotograficzną, galwanometry, gaśnice, gazometry [urządzenia pomiarowe], geodezyjne taśmy
miernicze, gęstościomierze, głośniki, gniazdka elektryczne,
gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], grafika
do pobrania do telefonów komórkowych, grodzie akumulatorów elektrycznych, gwizdki alarmowe, gwizdki do przywoływania psów, gwizdki sportowe, gwizdki sygnalizacyjne,
hologramy, identyfikacyjne karty magnetyczne, igły do kompasów geodezyjnych, igły gramofonowe, inkubatory dla kultur bakteryjnych, instalacje elektryczne, instalacje elektrycz-
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ne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, inteligentne bransoletki jako przyrządy pomiarowe, inteligentne pierścionki, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale
z ekranami dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy komputerowe, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable rozruchowe do silników, kable światłowodowe, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kalorymetry, kamery cofania do pojazdów, kamery termowizyjne, kamery wideo, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapsuły ratunkowe przeznaczone do stosowania podczas klęsk żywiołowych, karkasy dla
cewek elektrycznych, kartridże z grami wideo, karty inteligentne [karty z układem scalonym], karty pamięci do urządzeń do gier wideo, kasety wideo, kaski dojazdy konnej, kaski
ochronne do uprawiania sportu, kasy rejestrujące, katody,
kątomierze [przyrządy pomiarowe], kątowniki do mierzenia,
kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) jako monopody ręczne,
klawiatury komputerowe, klepsydry [czasomierze], koce gaśnicze, koce ratunkowe, kodery magnetyczne, liczniki obrotów, liczydła, liny sondujące, logi [instrumenty pomiarowe],
lornetki, lupy [optyka], lustra [optyka], lustra do kontroli pracy,
ładowarki do baterii, ładowarki do papierosów elektronicznych, łańcuszki do binokli, łaty niwelacyjne [przyrządy geodezyjne], łączniki elektryczne, łodzie ratunkowe, łyżki do odmierzania, magnesy dekoracyjne, magnetofony, magnetowidy, magnetyczne nośniki danych, manekiny do symulacji
zderzeń, manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne],
manipulatory kulkowe [urządzenia komputerowe], maski
do nurkowania, maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, maski ochronne, maszty do anten bezprzewodowych, maszyny do liczenia i sortowania pieniędzy, maszyny faksymilowe, maszyny i urządzenia do sondowania,
maszyny sumujące, materiały na przewody instalacji elektrycznych [kable], meble laboratoryjne, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, mechanizmy do urządzeń
uruchamianych żetonami, mechanizmy na monety lub żetony do włączania telewizorów, megafony, membrany [akustyka], membrany do aparatury naukowej, metronomy, miarki
[przyrządy miernicze], miarki do mierzenia rozmiaru pierścionka lub obrączki, miarki krawieckie, miary, miary stolarskie, mierniki, mierniki sygnału satelitarnego, mikrofony, mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy, mikrotomy, miksery
audio, modele głowy do szkoleń dla fryzjerów [urządzenie
dydaktyczne], modemy, monitory [programy komputerowe],
monitory [sprzęt komputerowy], monitory wyświetlające wideo do noszenia na ciele lub w ubraniach, morskie sondy
[radarowe lub ultradźwiękowe], myszy [sprzęt do przetwarzania danych], naboje na tusz, nienapełnione, do drukarek
i fotokopiarek, nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, naklejki termoczułe, nie do użytku medycznego, nakolanniki dla robotników, nakrycia głowy w postaci kasków ochronnych, napędy dysków do komputera,
nauszniki do słuchawek, neony reklamowe, nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, niwelatory, nośniki
do rejestracji dźwięku, nośniki płyt ciemniowych [fotografia],
numeryczne wyświetlacze elektroniczne, obiektywy [soczewki] do astrofotografii, obiektywy [soczewki] optyka,
obiektywy do selfie, obiektywy powiększające, obudowy
głośników, ochraniacze głowy do uprawiania sportu, ochraniacze zębów, ochraniacze zębów do uprawiania sportu,
ochronniki przepięciowe, odbiorniki audiowizualne, odbiorniki radiotelefoniczne, odbiorniki radiotelegraficzne, odblaskowe kamizelki ochronne, odgromniki, odtwarzacze kaset,
odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt fonograficznych,
odtwarzacze płyt kompaktowych, odważniki, odzież azbestowa do ochrony przed ogniem, odzież chroniąca przed
wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież kulood-
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porna, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach,
ognioodporna odzież, ograniczniki [elektryczność], ogrodzenia zelektryfikowane, oktanty, okulary, okulary 3D, okulary
inteligentne, okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, omomierze, oporniki elektryczne [rezystory], oprawki do okularów, oprogramowanie gier, oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, oprogramowanie komputerowych
wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, optyczne
czytniki znaków, optyczne nośniki danych, organiczne diody
elektroluminescencyjne [OLED], oscylografy, osłony azbestowe dla strażaków, osłony do gniazdek elektrycznych, osłony
głowy, osłony obiektywów, osłony ochronne na twarz dla
robotników, osłony przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające przed iskrami, osobiste urządzenia stereofoniczne, owoskopy [prześwietlarki jaj], ozonizatory [ozonatory], pachołki
drogowe, pagery radiowe, palmtopy, pamięci komputerowe,
pamięci zewnętrzne USB, panele słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, parkometry, paski do telefonów komórkowych, pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, pedały wah wah jako
kaczki, peryskopy, piece do użytku laboratoryjnego, pierścienie kalibrujące, piony ciężarkowe, pipety laboratoryjne, pirometry, plandeki ochronne, planimetry, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, pliki
muzyczne do pobierania, plotery, płytki dla układów scalonych, płyty do akumulatorów elektrycznych, płyty gramofonowe, płyty kompaktowe [audio-wideo], podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku
z komputerem, podręczne słowniki elektroniczne, pojemniczki na szkła kontaktowe, pojemniki na szkiełka mikroskopowe, pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDA], pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce
na smartfony, polarymetry, pomiarowe naczynia szklane,
pompy pożarnicze, powłoki [osłony] kabli elektrycznych, powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych, poziomnice alkoholowe, poziomnice rtęciowe, półprzewodniki, prędkościomierze do pojazdów, probówki, procesory centralne,
programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane,
projektory, prostowniki, próżniomierze, pryzmaty [optyka],
przekaźniki elektryczne, przełączniki czasowe automatyczne,
przełączniki elektryczne, przemienniki, inwertory [elektryczność], przenośne odtwarzacze multimedialne, przepływomierze, przetworniki elektryczne, przewodniki elektryczne,
przewody akustyczne, przewody elektryczne, przezrocza
[fotografia], przyciski do dzwonków, przykładnice pomiarowe, przyłbice do spawania, przyrządy do kosmografii, przyrządy do mierzenia grubości skóry, przyrządy do pomiarów
geodezyjnych, przyrządy do pomiaru odległości, przyrządy
do pomiaru poziomu paliwa, przyrządy do pomiaru rozmiaru palca, przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy do pomiaru
wysokości, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia
na sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy
do wyznaczania azymutu, przyrządy i urządzenia do badania
materiałów, przyrządy matematyczne, przyrządy meteorologiczne, przyrządy nawigacyjne, przyrządy obserwacyjne,
przyrządy pomiarowe, przyrządy zawierające okular, przysłony [fotografia], przyspieszeniomierze, publikacje elektroniczne, do pobrania, pulpity rozdzielcze [elektryczność], puszki
odgałęźne [elektryczność], puszki przyłączeniowe [elektryczność], radary, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe, ramiona gramofonowe, ramki cyfrowe do zdjęć, ramki
do przezroczy, rastry do fotograwiury, ratownicze latarki laserowe, reduktory [elektryczność], refraktometry, refraktory, regulatory napięcia do pojazdów, regulatory prędkości do gramofonów, regulatory świateł scenicznych, rejestratory prze-
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bytej drogi [w milach] dla pojazdów, reostaty, respiratory
do filtrowania powietrza, retorty, rękawice azbestowe
do ochrony przed wypadkami, rękawice cybernetyczne, rękawice dla nurków, rękawice do ochrony przed promieniami
rentgenowskimi do celów przemysłowych, rękawice
do ochrony przed wypadkami, rękawy do wskazywania kierunku wiatru, roboty do nadzoru bezpieczeństwa, roboty
do teleprezencji, roboty edukacyjne, roboty humanoidalne
wyposażone w sztuczną inteligencję, roboty laboratoryjne,
różdżki dla różdżkarzy, rurki do nurkowania, rurki kapilarne,
rurki Pitota, rurki z ustnikiem do oddychania pod wodą, rury
głosowe, satelity do celów naukowych, schody i drabinki pożarowe, sekstansy, sferometry, siarkometry, siatki bezpieczeństwa, siatki zabezpieczające przed wypadkami, skafandry dla
nurków, skanery [urządzenia do przetwarzania danych],
skrzynki akumulatorowe, skrzynki rozgałęźne [elektryczność],
słuchawki [zakładane na głowę], słuchawki telefoniczne,
smartfony, soczewki do okularów, soczewki korekcyjne
[optyka], soczewki optyczne, solomierze, sonary, sondy
do celów naukowo-badawczych, spektrografy, spektroskopy,
sprawdziany do pomiarów gwintów, sprzęgacze [urządzenia
przetwarzające dane], sprzęgacze akustyczne, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, sprzężenia
elektryczne, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych,
stacje taśm magnetycznych dla komputerów, stateczniki
[oświetlenie], statki pożarnicze, statywy do aparatów fotograficznych, stereoskopy, stojaki do retort, stojaki przystosowane do laptopów, stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne],
stroboskopy, styki elektryczne, subwoofery, suszarki do klisz
[fotografia], suszarki fotograficzne, suwaki logarytmiczne,
suwmiarki, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, sygnały
mgłowe, niewybuchowe, symulatory ćwiczeń reanimacyjnych, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, syreny,
szafy grające, szafy rozdzielcze [elektryczność], szalki Petriego, szklane obudowy do akumulatorów, szkła kontaktowe,
szkło optyczne, sznureczki do binokli, szpule [fotografia], śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, światła
błyskowe [sygnały świetlne], światłowody, tablety, tablice
połączeń, tablice rozdzielcze [elektryczność], tablice sterownicze [elektryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne lub
mechaniczne, tace laboratoryjne, tachometry, taksometry,tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania
wypadkom drogowym, taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne,
telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, telegrafy [urządzenia],
telepromptery [wyświetlacze tekstów], teleskopy, teodolity,
termohigrometry, termometry nie do celów medycznych,
termostaty do pojazdów, tłumice, tokeny bezpieczeństwa
[urządzenia szyfrujące], torby do noszenia komputerów, totalizatory, transformatory elektryczne, transformatory podwyższające napięcie, transpondery, tranzystory [elektronika], tratwy ratunkowe, triody, tuby do głośników, tuleje łączące
do kabli elektrycznych, tworniki [elektryczność], tygle [laboratoryjne], układy scalone, urynometry, urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, urządzenia diagnostyczne
nie do celów medycznych, urządzenia do analizy gazu, urządzenia do analizy żywności, urządzenia do automatycznego
kierowania do pojazdów, urządzenia do cięcia filmów, urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia
do destylacji do badań laboratoryjnych, urządzenia do detekcji podczerwieni, urządzenia do fakturowania, urządzenia
do fermentacji [urządzenia laboratoryjne], urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do głosowania, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do kontroli frankowania,
urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do lokalizowania dźwięku, urządzenia do monitorowania niemowląt,
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urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia
do nauczania, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego
[MRI], nie do celów medycznych, urządzenia do ochrony
osobistej przed wypadkami, urządzenia do oddychania, inne
niż do sztucznego oddychania, urządzenia do odmagnesowywania taśm magnetycznych, urządzenia do odtwarzania
dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia
do pomiaru ciśnienia, urządzenia do pomiaru prędkości [fotografia], urządzenia do powiększania [fotografia], urządzenia
do projekcji wirtualnych klawiatur, urządzenia do przelewania, przepompowania tlenu, urządzenia do przetwarzania
danych, urządzenia do regulowania kotłów, urządzenia
do rejestrowania czasu, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do rejestrowania odległości, urządzenia
do stereoskopii, urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, urządzenia do sygnalizacji morskiej, urządzenia
do światłokopii, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do wymiany igieł gramofonowych, urządzenia do wyważania, urządzenia dyfrakcyjne [mikroskopia], urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami
kolejowymi, urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu,
urządzenia heliograficzne, instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich, nie do celów medycznych, urządzenia i przyrządy do astronomii, urządzenia i przyrządy do fizyki, urządzenia i przyrządy do ważenia, urządzenia i przyrządy
do żeglugi morskiej, urządzenia i przyrządy geodezyjne,
urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia jonizujące nie do przetwarzania powietrza czy wody, urządzenia kadrujące do przezroczy fotograficznych, urządzenia katodowe używane przy zabezpieczaniu przed korozją, urządzenia kinematograficzne, urządzenia krawieckie do zaznaczania rąbków, urządzenia monitorujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia
PDA, urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, urządzenia
systemu GPS, urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, urządzenia telewizyjne, urządzenia testujące, inne niż
do celów medycznych, urządzenia wideo do monitorowania
niemowląt, urządzenia wysokiej częstotliwości, urządzenia
zabezpieczające przed promieniowaniem rentgenowskim,
nie do celów medycznych, urządzenia zdalnego sterowania,
wagi analizujące masę ciała, wagi dla niemowląt, wagi do listów, wagi łazienkowe, wagi pomostowe, wagi precyzyjne,
walkie-talkie, wariometry, węże gaśnicze, wideofony, wilgotnościomierze, wirówki laboratoryjne, wizjery do drzwi [judasze], wizjery fotograficzne, woltomierze, wskaźniki ciśnienia
[rejestratory ciśnienia], wskaźniki ciśnienia w zaworach,
wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wskaźniki ilości,
wskaźniki nachylenia [spadku], wskaźniki poziomu wody,
wskaźniki prędkości, wskaźniki strat elektrycznych, wykrywacze [detektory], wykrywacze dymu, wykrywacze fałszywych
monet, wykrywacze przedmiotów metalowych do użytku
przemysłowego lub wojskowego, wyładowcze lampy rurowe, elektryczne, inne niż do oświetlania, wyłączniki samoczynne, wysokościomierze, wyzwalacze migawki [fotografia], wzbudniki elektryczne, wzmacniacze, wzmacniacze lampowe, wzorniki [przyrządy pomiarowe, zaciski do nosa dla
nurków i pływaków, zakraplacze do odmierzania, inne niż
do użytku medycznego lub domowego, zamki elektryczne,
zatyczki do uszu do nurkowania, zawory elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], zdjęcia rentgenowskie, inne niż do celów medycznych, zegarki inteligentne,
zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące], zelektryfikowa-
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ne szyny do zawieszania reflektorów punktowych, zespoły
przewodów elektrycznych do samochodów, zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, zestawy soczewek [wzierniki, okulary],
złącza do przewodów elektrycznych, złączki do przewodów
[elektryczność], zmieniacze automatyczne [jukebox] do komputerów, znaczniki [stolarstwo], znaki cyfrowe, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, znaki mechaniczne, znaki
nawigacyjne świetlne, znaki, świecące, 16 adresarki, afisze,
plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwaforty [grafika], akwarele, albumy do wklejania, almanachy [roczniki], aparaty do wykonywania winiet,
arkusze celulozy regenerowanej do owijania, arkusze z nutami w formie drukowanej, arkusze z wiskozy do zawijania, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], atlasy, atrament, atrament korektorski [heliografia], banknoty, bibuły, bielizna stołowa papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bilety, biuletyny informacyjne, biurowe maszyny do stemplowania, bloki
[artykuły papiernicze], bony wartościowe, brokat do celów
biurowych, broszury, celuloidy do filmów animowanych,
chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, chorągiewki papierowe, chromolitografie, chusteczki
do nosa [papierowe], chusteczki papierowe do usuwania
makijażu, cyfry [czcionki drukarskie], cyrkle kreślarskie, czasopisma [periodyki], czcionki drukarskie, czcionki ze stali, deski
kreślarskie [rysownice], diagramy, dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], drukowane arkusze muzyczne, drukowane rozkłady, ekierki do rysowania, etui na identyfikatory
[artykuły biurowe], etykiety [owijki] na butelki z papieru lub
kartonu, etykiety papierowe odprawionego bagażu, etykiety
z papieru lub kartonu, filtry do kawy papierowe, folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, folie
z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, formularze [blankiety, druki], formy do gliny modelarskiej [materiały dla artystów], fotografie [wydrukowane], fotograwiura,
frankownice do użytku biurowego, futerały na matryce, galwanotypy [poligrafia], gazety, girlandy papierowe, glina
do modelowania, globusy, grafity do ołówków, gumki
do ścierania, hektografy, identyfikatory [artykuły biurowe],
igły, rylce stalowe do akwafort, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalka kopiująca, kalka płócienna, kałamarze wpuszczane
w pulpit, kamienie litograficzne, kartki muzyczne z życzeniami, kartki z życzeniami, karton, karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], karty, karty do kolekcjonowania, inne niż
do gier, karty indeksowe, karty pocztowe, kasetki na papeterię [artykuły biurowe], kasetki na stemple [pieczątki], kaszty,
ramy zecerskie [drukarstwo], katalogi, kątowniki kreślarskie,
klamerki, klipsy do papieru, klawisze do maszyn do pisania,
klej rybi [karuk] do papieru lub do użytku domowego, kleje
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego,
klipsy do etui na identyfikatory [artykuły biurowe], klipsy
do piór i długopisów, kokardy papierowe, inne niż pasmanteria lub ozdoby do włosów, komiksy, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z papieru lub kartonu, korektory
w płynie [artykuły biurowe], korektory w taśmie [artykuły biurowe], kreda do litografii, kreda do pisania, kreda do znakowania, kreda krawiecka, kreda w sprayu, krzywiki, książki, kuwety malarskie, lak do pieczętowania, linijki [reglety] dla drukarzy, linijki rysownicze [kreślarskie], litograficzne dzieła sztuki, łupkowe tabliczki do pisania, makiety architektoniczne,
mapy geograficzne, masy specjalne do pieczętowania
do użytku piśmiennego, maszynki do ostrzenia ołówków,
elektryczne lub nie, maszyny do pisania, materiały do introligatorstwa, materiały do modelowania, materiały do pakowania wykonane z krochmalu lub skrobi, materiały do pisania,
materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały fil-
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tracyjne z papieru, materiały opakowaniowe [amortyzujące,
do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały piśmienne,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, z wyjątkiem aparatów, matryce, matryce do druku ręcznego, maty papierowe,
miseczki na farby wodne dla artystów, modelina polimerowa, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], narzędzia do słojowania i marmurkowania, nawilżacze [artykuły biurowe],
nawilżacze do powierzchni klejących [artykuły biurowe],
niszczarki do papieru do użytku biurowego, notatniki [notesy], noże do papieru [artykuły biurowe], numeratory, obciągi
offsetowe z materiałów nietekstylnych, obrazy [malarstwo],
oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, obsadki do piór, ochrona
gumowa na palce [artykuły biurowe], odciskarki do kart kredytowych, nieelektryczne, okładki na książeczki czekowe,
okładki na paszporty, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], oleodruki, ołówki, ołówki na grafit [ołówki automatyczne], ołówki węglowe, opaski na rękę do przytrzymywania
przyborów do pisania, opaski papierowe na cygara, opłatki
do pieczętowania, osłony z papieru na doniczki, palety dla
malarzy, pantografy [przyrządy kreślarskie], papier, papier
do elektrokardiografów, papier do malarstwa i kaligrafii, papier do maszyn rejestrujących, papier do pisania [listowy],
papier do radiogramów, papier do użytku na stołach do badań, papier do zawijania, papier filtracyjny [bibuła], papier
higieniczny, papier mache, papier nutowy, papier parafinowany, papier pergaminowy, papier przebitkowy, papier ryżowy, papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier z miazgi drzewnej, papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, papierowe podkładki na tacki dentystyczne, papierowe podkładki pod szklanki, pasta do modelowania, pasta skrobiowa [klej] do celów papierniczych lub
do użytku domowego, pastele [kredki], perforatory biurowe,
periodyki [czasopisma], pędzle, pędzle do pisania, pieczątki
z adresem, pinezki, pióra i długopisy [artykuły biurowe], pióra
kulkowe, pióra ze stali, piórka do rysowania [grafiony], plansze, płytki grawerskie, plany, płótna malarskie, płótno introligatorskie, płótno nasączone tuszem do powielaczy, płótno
nasączone tuszem do urządzeń stosowanych w reprodukcji
dokumentów, płytki adresowe do adresarek, podkładki
do pisania z klipsem, podkładki na biurko, podpórki do książek, podpórki ręki dla malarzy, podręczniki [książki], podstawki do długopisów i ołówków, podstawki na stół papierowe, podstawki pod kufle do piwa, poduszki do stempli, pieczęci, pojemniki na ołówki, pojemniki na śmietanę papierowe, portrety, powielacze, prospekty, próbki biologiczne
do mikroskopów [materiał dydaktyczny], przebitki [materiały
piśmienne], przezrocza [materiały piśmienne], przybory
do wycierania tablic do pisania, przybory szkolne [artykuły
piśmienne], przyciski do papieru, przykładnice kreślarskie,
przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje
drukowane, pudełka na pióra, pudełka z farbami do użytku
szkolnego, pudełka z papieru lub kartonu, pudła na kapelusze z tektury, ramki i stojaki do fotografii, rejestry, księgi główne [książki], reprodukcje graficzne, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe do czyszczenia,
rolki do taśm barwiących, ryciny [grawerowanie], rylce do kopiowania rysunków, rysiki, rysunki, segregatory na luźne kartki, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty
do dokumentów, skoroszyty na dokumenty, skrobaki wymazujące biurowe, spinacze do papieru, spinacze do pieniędzy,
stalówki, stalówki ze złota, statuetki z papieru mache, steatyt
[kreda krawiecka], stemple do pieczętowania, suche kalkomanie, suszki do piór, szablony [artykuły piśmienne], szablony do dekorowania żywności i napojów, szablony do wymazywania, sznurek introligatorski, sztalugi malarskie, sztychy,
ryty [grawiura], szufelki do składu typograficznego, szyldy
z papieru lub z kartonu, śliniaki papierowe, śliniaki z rękawa-
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mi, papierowe, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, tace do sortowania i liczenia
pieniędzy, tacki biurkowe, taśma klejąca [materiały piśmienne], taśmy [introligatorstwo], taśmy do kodów kreskowych,
taśmy do maszyn do pisania, taśmy elastyczne do użytku
biurowego, taśmy i karty papierowe do zapisu programów
komputerowych, taśmy przylepne do celów papierniczych
lub do użytku domowego, teczki z notatnikiem i przyborami
do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, tkanina klejąca do materiałów
piśmiennych, tkaniny introligatorskie, torby papierowe, torby
papierowe do użytku przy sterylizacji narzędzi medycznych,
torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw
sztucznych, torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, transparenty z papieru, tuby z tektury, tusz
chiński, tworzywa sztuczne do modelowania, uchwyty
do kredy, uchwyty do stempli, pieczęci, ulotki, urządzenia
do laminowania dokumentów do użytku biurowego, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do zaklejania kopert do biura, urządzenia i maszyny do introligatorstwa
[sprzęt biurowy], urządzenia i maszyny do powielania, urządzenia ręczne do etykietowania, usuwalne znaczki jako
stemple, utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku
do pakowania żywności, wałki do malowania ścian, wałki
do maszyn do pisania, washi [papier japoński], wieczne pióra, wierszowniki [poligrafia], wkładki papierowe do szuflad,
perfumowane lub nie, wkłady atramentowe, worki na śmieci
wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, wosk do modelowania nie do celów stomatologicznych, wskaźniki
do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne,
wstążki papierowe, inne niż pasmanteria lub dekoracje
do włosów, wycinki histologiczne [materiał szkoleniowy],
wykroje krawieckie, wypełnienie z papieru lub kartonu, wyroby przeznaczone do wymazywania, wzorce pisma do kopiowania, wzornice perforowane do krosien żakardowych,
wzory do haftowania, wzory do kalkowania, zaczepy do kart
indeksowych, zakładki do książek, zakładki do stron, zakreślacze, zapisy nutowe, zawiadomienia [artykuły papiernicze],
zestawy drukarskie, przenośne [artykuły biurowe], zestawy
rysunkowe [komplety kreślarskie], zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, zszywacze [artykuły biurowe],
zszywki biurowe, zwijacze do identyfikatorów [artykuły biurowe], 25 alby, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, apaszki
[chustki], bandany na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna
wchłaniająca pot, biustonosze, boa na szyję, body [bielizna],
bokserki, botki, bryczesy, buty narciarskie, buty sportowe,
buty sznurowane, buty za kostkę, cholewki do obuwia,
chustki [apaszki], cylindry [kapelusze], czapki jako nakrycia
głowy, czepki kąpielowe, czepki pod prysznic, czubki do butów, daszki do czapek, daszki jako nakrycia głowy, długie luźne stroje, dzianina [odzież], espadryle, etole [futra], fartuchy
[odzież], fulary [ozdobne krawaty], futra [odzież], gabardyna
[odzież], garnitury, getry [ochraniacze] zakładane na buty,
gorsety, gorsety [bielizna damska], gorsy koszul, halki [bielizna], halki, półhalki, kalosze [wkładane na obuwie], kamizelki,
kamizelki dla rybaków, kapelusze papierowe [odzież], kaptury
[odzież], karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kimona, kimona do karate, kimona japońskie, kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież], kombinezony
piankowe dla narciarzy wodnych, korki do butów piłkarskich,
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, kwefy, podwiki, legginsy, liberie,
majtki, majtki damskie, majtki dziecięce [odzież], manipularze
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[liturgia], mankiety, mantyle, maski na oczy do spania, mitry
[nakrycia głowy], mufki [odzież], mundury, mycki, piuski, nakrycia głowy, napiętki do obuwia, narzutki na ramiona, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie wykonane z drewna, ocieplacze, odzież, odzież dla kierowców samochodowych,
odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież haftowana, odzież papierowa, odzież z imitacji
skóry, odzież zawierająca substancje odchudzające, odzież
ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież], okucia metalowe do obuwia, opaski na głowę,
ornaty, osłonki na obcasy, palta, pantofle domowe, pantofle
kąpielowe, paski [odzież], pasy do obuwia łączące podeszwę
z cholewką [obuwie pasowe], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna],
pelerynki, peleryny fryzjerskie, pelisy, pięty do pończoch, pikowane kurtki [odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podeszwy butów, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podszewki gotowe [część garderoby], podwiązki, podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy, pończochy wchłaniające pot, poszetki, potniki, pulowery, rajstopy, rękawice
narciarskie, rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki
z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi,
skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnico-spodenki, stroje do judo, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubrania],
szkielety kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, śliniaki,
z rękawami, nie z papieru, taśmy do spodni pod stopy, togi,
trykoty, trykoty [ubrania], turbany, walonki [buty filcowe], woalki, welony [odzież], wyprawki dziecięce [odzież], wyroby
pończosznicze, 28 akcesoria nadmuchiwane do basenów,
amunicja do broni paintballowej [artykuły sportowe], artykuły gimnastyczne, automaty do gier hazardowych, automaty
do gier na monety, automaty do gier wideo, automaty
do gry, balony, bandy stołów bilardowych, bańki mydlane
[zabawki], baseny kąpielowe [zabawki], bąki [zabawki], bloki
startowe [artykuły sportowe], bobsleje, bodyboard, broń
do szermierki, broń harpunowa [artykuły sportowe], broń paintballowa [artykuły sportowe], broń zabawkowa, bumerangi, butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, choinki z materiałów syntetycznych, chusty do jogi, ciastolina, czujniki brania [sprzęt wędkarski], deski
do paddleboardingu, deski do pływania, deski surfingowe,
deskorolki, dętki do piłek do gry, domki dla lalek, drony (zabawki), dyski latające, dyski sportowe, dzwonki na choinkę,
dżojstiki do gier wideo, ekrany maskujące [artykuły sportowe], ekspandery [ćwiczenia], figurki do zabawy, folie ochronne przystosowane do ekranów gier przenośnych, gra w domino, gra w kulki, gry, gry nadmuchiwane do basenów, gry
planszowe, gry polegające na budowaniu, gry przenośne
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry
z obręczami, grzechotki, gwizdki [wabiki] myśliwskie, haczyki
wędkarskie, hantle, hulajnogi [zabawki], huśtawki, igły
do pompek do pompowania piłek do gier, kalafonia używana przez sportowców, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów
[zabawki], kapiszony wybuchowe [zabawki], kapoki do pływania, karty do bingo, karty do gry, karty na wymianę [gry
karciane], karuzele do wesołych miasteczek, kije do gier, kije
do snookera, kije golfowe, kije hokejowe, kijki do nartorolek,
kijki narciarskie, klocki do zabawy [konstrukcyjne], koła do ruletki, kołowrotki wędkarskie, konfetti, konie na biegunach
[zabawki], konsole do gier video, kontrolery do konsoli gier,
końcówki do kijów bilardowych, kosmetyki zabawkowe
[nie do stosowania], kości do gry, krawędzie nart, kreda do kijów bilardowych, kręgle, kubki na kości do gry, kule bilardowe, lalki, latawce, lotki [gry], lotnie, łóżka dla lalek, łuki
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do strzelania, łyżworolki, łyżwy, madżong, marionetki, maski
szermiercze, maski teatralne, maski zabawkowe, maszty
do desek windsurfingowych, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, maszyny do rzucania piłek, maszyny i urządzenia
do kręgli, matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone
jedna w drugiej], maty z zabawkami dla niemowląt, misie
pluszowe, modele będące zabawkami, modele pojazdów
w zmniejszonej skali, naciągi do rakiet, nagolenniki [artykuły
sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], namioty zabawkowe, nartorolki, narty, narty skiboardowe, ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze na łokcie [artykuły
sportowe], ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów
oświetleniowych i słodyczy], pachinko [japońska gra automatowa], pałeczki mażoretkowe, papierowe czapeczki
na przyjęcia, paralotnie, pasy do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], pasy na talię, do ćwiczeń, pierścienie do rzucania [gry], piłki do gier, piłki do gier
i zabaw, piniaty, plansze do gry w warcaby, plastelina do zabawy, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, płetwy do nurkowania z akwalungiem, płetwy do pływania,
pneumatyczne pistolety [zabawki], podbieraki dla wędkarzy,
pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, pokrycie ślizgów nart,
pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek
do gier, proce [artykuły sportowe], przenośne [podręczne]
konsole do gier wideo, przenośne gry i zabawki posiadające
funkcje telekomunikacyjne, przybory do łucznictwa, przyrządy do naprawy darni na polu golfowym [akcesoria golfowe],
przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, rakiety śnieżne, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier], rękawice do gier, rękawice do szermierki, rękawice golfowe, rękawice płetwy do pływania, roboty zabawkowe, rolki do stacjonarnych rowerów treningowych, rowery
trójkołowe dla dzieci [zabawki], rzut podkową [gry], rzutki
strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki [gra], samochody do zabawy, sanki [artykuły sportowe], siatki do sportów, siatki na motyle, siatki tenisowe, skóra focza [pokrycia na narty], smycze
do desek surfingowych, spławiki wędkarskie, sprzęt do gier
wideo, sprzęt wędkarski, stacjonarne rowery treningowe, sterowniki do zabawek, stojaki do choinek, stoły bilardowe, stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetonami, stoły
do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, suspensoria dla
sportowców, szachownice, szachy, szpule do latawców,
sztuczne przynęty wędkarskie, śmieszne gadżety do zabawy, śmieszne gadżety na imprezy, śnieg sztuczny na choinki,
śnieżne kule, tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze, torby
na kije golfowe, na kółkach lub bez, torby na narty i deski surfingowe, torby na sprzęt do krykieta, trampoliny, trampoliny
[artykuły sportowe], trapezy [uprząż] do desek windsurfingowych, tryktrak[gra], tuby strzelające na imprezy, tyczki
do uprawiania skoku o tyczce, ubranka dla lalek, uchwyty
na świeczki choinkowe, układanki [puzzle], uprząż wspinaczkowa, urządzenia do gier, urządzenia do sztuczek magicznych, urządzenia do wyrzucania piłek tenisowych, urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, urządzenia pływackie do pływania, urządzenia zaciskowe [sprzęt do wspinaczki
górskiej], wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, warcaby,
wąskie kajaki do surfski, wędki, wiązania do nart, więcierze
[pułapki na ryby], wiszące karuzele dla dzieci [mobile], worki
treningowe, wózki na torby golfowe, wrotki, wskaźniki brania
[sprzęt wędkarski], wstążki do gimnastyki artystycznej, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki wypchane,
zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zdrapki
do gier loteryjnych, zestawy modeli w zmniejszonej skali
do składania [zabawki], zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy],
żetony do gier hazardowych, żyłki wędkarskie,żyroskopy
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i stabilizatory lotu do modeli samolotów w pomniejszonej
skali, 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty do żywności jako
preparaty, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne,
baozi jako nadziewane kluski gotowane na parze, batony
zbożowe, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], preparaty
usztywniające do bitej śmietany, bloki lodu, budyń ryżowy,
bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito, chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos],
ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, ciasto
na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki
miętowe, curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym
składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki
glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka
muszkatołowa, gimbap [koreańskie danie z ryżu], glazury
do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako artykuł
spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki [przyprawa], gryka, przetworzona, grzanki, guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, herbata, herbata
mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jadalny
papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi
jako pierogi nadziewane, jogurt mrożony [lody spożywcze],
kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot dog], kapary, karmelki
[cukierki], kasza bulgur, kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona,
keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi,
kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona,
kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty i liście jako substytuty herbaty, liofilizowane dania, których
głównym składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, lody, lomper [podpłomyk
na bazie ziemniaków], lód naturalny lub sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, lód w blokach, lukier
do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja [cukiernictwo], majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki
[wyroby cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka gorczycowa, mąka gryczana do celów spożywczych, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana,
mieszanki ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych
naleśników, mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta
do wyrobów cukierniczych, miętówki odświeżające oddech,
miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy
deserowe, musztarda, naleśniki, napary, inne niż do celów
leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe],
orzechy w czekoladzie, owies łuskany, galaretki owocowe
jako słodycze, pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka
[przyprawy], pasta migdałowa, pasta z soi [przyprawy], pasty
czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty
na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pastyła
[wyroby cukiernicze], pasztet w cieście jako pâté en croûte,
pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli,
pizza, placki, placki z kimchi [kimchijeon], płatki kukurydzia-
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ne, pomadki [cukierki], potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty
do zmiękczania mięsa do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze na bazie owsa,
produkty wiążące do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia,
proszki do sporządzania lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe - sosy, marynaty, ptifurki [ciasteczka], puddingi, quiche, ramen jako japońskie danie na bazie makaronu, mączka z roślin strączkowych, ryż, ryż
błyskawiczny, sago, sajgonki, senbei [ciastka ryżowe], siemię
lniane do celów kulinarnych [przyprawa], siemię lniane
do użytku kulinarnego [przyprawa], skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód do celów spożywczych,
soba [japoński makaron z gryki], soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], mąka sojowa, sorbety [lody], sos
jabłkowy [przyprawa], sos sojowy, sos żurawinowy [przyprawa], sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy owocowe,
sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania
żywności, sól kuchenna, sól selerowa, spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, szafran
[przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych, tabule
[sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tapioka, tarty
z owocami, tortille, udon [makaron japoński], wafle ryżowe,
wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], woda morska do gotowania, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe
do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów
spożywczych, zboża, zefir [wyroby cukiernicze], ziarna sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], 32 aperitify bezalkoholowe, barley wine [piwo], 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,
esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas
chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu,
napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy,
napoje energetyzujące, proszek do wytwarzania napojów
gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców
lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka,
napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, orszada, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, sok z pomidorów [napój], napoje
bezalkoholowe z sarsaparilli, soki, soki warzywne [napoje],
sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów,
moszcz z winogron, niesfermentowany, woda [napoje], woda
gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej, woda
litowa, woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 39 chroniony transport przedmiotów
wartościowych, dostarczanie gazet, dostarczanie kwiatów,
dostarczanie paczek, dostarczanie towarów zamówionych
korespondencyjnie, dostarczanie wiadomości, dostawa
energii elektrycznej, dostawa towarów, dystrybucja energii,
dystrybucja wody, eskortowanie podróżnych, fracht, fracht
[przewóz towarów], frankowanie przesyłek pocztowych, ho-
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lowanie, informacja o składowaniu, informacja o transporcie,
informacje o ruchu drogowym, logistyka transportu, łamanie
lodu, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub
dokumentów, maklerstwo okrętowe, maklerstwo transportowe, napełnianie automatów sprzedających, obsługa śluz,
organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich
za pośrednictwem aplikacji, organizowanie rejsów, pakowanie prezentów, pakowanie towarów, parkowanie samochodów, pilotowanie, wypożyczanie pojazdów, pośrednictwo
frachtowe, transport powietrzny, przechowywanie bagażu,
przechowywanie łodzi, przenoszenie, przewóz bagaży, przeprowadzki, przewożenie, przewóz samochodami ciężarowymi, ratownictwo podwodne, rezerwacja miejsc na podróż,
rezerwacja transportu, składowanie towarów, spedycja, ściąganie statków z mielizny, transport, transport autobusowy,
transport barkami, transport i przechowywanie odpadów,
transport karetkami ratunkowymi, transport kolejowy, transport łodziami, transport łodziami spacerowymi, transport
mebli, transport morski, transport pasażerski, transport promowy, transport rurociągami, transport rzeczny, transport
samochodami opancerzonymi, transport tramwajowy,
udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży,
usługi butelkowania, usługi car-sharingu, usługi kierowców,
usługi kurierskie [wiadomości lub towary], usługi pomocy
drogowej w przypadku awarii pojazdów, usługi ratownictwa,
usługi rozładunku towarów, usługi taksówek, usługi transportu barkami, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem,
usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, uzupełnianie
banknotów w bankomatach, wynajem autokarów, wynajem
łodzi, wynajem samochodów, wynajem silników lotniczych,
wynajem statków powietrznych, wynajem systemów nawigacyjnych, wynajem traktorów, wynajem zamrażarek, wynajmowanie garaży, wynajmowanie koni, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie dzwonów nurkowych [kesony], wypożyczanie elektrycznych chłodziarek do wina, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie samochodowych bagażników dachowych, wypożyczanie samochodów wyścigowych, wypożyczanie skafandrów nurkowych, wypożyczanie wagonów towarowych, wypożyczanie wózków inwalidzkich, wypożyczanie zamrażarek, wystrzeliwanie satelitów na rzecz
osób trzecich, załadunek, wyładunek statków, zbieranie wyrobów nadających się do przetworzenia jako transport,
41 chronometraż imprez sportowych, cyrki, doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, dubbing, dystrybucja filmów, edukacja religijna, egzaminy edukacyjne dla użytkowników pilotażu dronów, fotografia, fotoreportaże, hazard, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych,
informacja o rekreacji, instruktaż w zakresie aikido, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy
korespondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki,
nauka judo, nocne kluby, obsługa ogrodów zoologicznych,
organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja
pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji., organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
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[edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności,
organizowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat],
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych
niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie
dla artystów, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia
teatralne [produkcja], przedszkola, przekazywanie know-how
[szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe,
redagowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, rezerwowanie miejsc na pokazy, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria
filmów reklamowych, wypożyczanie sprzętu sportowego
[z wyjątkiem pojazdów], sporządzanie napisów [np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkolenia
sado [szkolenia z japońskiej ceremonii picia herbaty], szkoły
z internatem, świadczenie usług w zakresie karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie języka migowego, tresura zwierząt, udostępnianie filmów on-line
nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu dla
kasyn [gry hazardowe], udostępnianie obiektów i sprzętu
do gry w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów
gier, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie
publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi agencji
dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych,
usługi biblioteczne, usługi bibliotek objazdowych, usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki, usługi edukacyjne świadczone przez
szkoły, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka lub
nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi
orkiestry, usługi parków rozrywki, usługi pokazów filmowych,
usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia
nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej],
usługi trenerskie, usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie
opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych,
usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi związane z dyskotekami, wynajem
odbiorników radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń
do gier, wynajem urządzeń kinematograficznych, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie akwariów
pokojowych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu
do nurkowania, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie
zabawek, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, wyższe uczelnie [edukacja].
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506198
(220) 2019 10 29
TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dentica
(210)
(731)

(531) 02.09.10, 27.05.01, 27.05.07, 27.05.17
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
506203
(220) 2019 10 29
TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dentica

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.07, 27.05.17, 26.11.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
506205
(220) 2019 10 29
TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. [BLACK FROM NATURE]

(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 24.17.01, 27.05.01, 29.01.13, 01.15.15
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
506207
(220) 2019 10 29
TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TotalCasino
(210)
(731)

(531) 29.01.02, 01.01.04, 27.05.01, 26.11.08
(510), (511) 9 kupony, losy, zdrapki, blankiety dotyczące gier,
gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych,
wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, broszury, foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, wyroby z papieru i tektury, blankiety dotyczące wyścigów, książki z dziedziny gier, przewodniki strategiczne do gier hazardowych,
czasopisma, katalogi dotyczące gier, zwłaszcza hazardowych,
28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry automatyczne
inne niż na żetony oraz inne niż telewizyjne, gry towarzyskie,
gry zręcznościowe, bilardowe, zabawki, urządzenia do gier
elektronicznych innych niż telewizyjne, urządzenia służące
rozrywce nie zawarte w innych klasach, elektrotechniczne
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i elektroniczne urządzenia losujące do przeprowadzania
gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych,
lottomaty, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety lub żetonu,
automaty do gier hazardowych, zdrapki do gier loteryjnych,
żetony do gier, urządzenia do gier hazardowych, 38 zapewnianie dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi i zwykłymi, udostępnianie forów online do komunikacji
w dziedzinie gier elektronicznych, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych
przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem
Internetu, 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych,
hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów
wzajemnych, obsługa gier w systemie on-line w sieci informatycznej, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier, kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów
edukacyjnych i rozrywkowych nocnych klubów, usługi kasyn
udostępnionych on-line, poprzez Internet i Intranet, obsługa
komputerowych salonów gier, usługi w zakresie edukacji i rozrywki, usługi rozrywkowe w dziedzinie gier komputerowych,
gier video, gier interaktywnych, udostępnianie i obsługa gier
komputerowych, gier video, gier interaktywnych w trybie on-line, organizowanie konkursów, zawodów i turniejów, w tym
pomiędzy uczestnikami gier komputerowych, prowadzenie
klubów gier komputerowych, hazardowych, gier video, gier
interaktywnych, usługi wydawnicze, publikacje elektroniczne
on-line, działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów
konnych, obsługa urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej,
organizowanie imprez piknikowo-festynowych (wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla dzieci, jazda konna, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych,
filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska),
organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie loterii,
konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie
konkursów, zjazdów, seminariów, kongresów, szkoleń, pokazy
praktycznego kształcenia, nauczanie, organizowanie obozów
sportowych, organizowanie wydarzeń z dziedziny kultury lub
edukacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi
w zakresie sportu i kultury, publikowanie, edycja i dystrybucja
książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków i elektronicznych mediów, obsługa publikacji elektronicznych online,
dostarczanie publikacji elektronicznych online, publikacja
książek elektronicznych i czasopism online, usługi publikacji
elektronicznej, publikacja i wydawanie informacji o edukacji,
imprezach, hazardzie, rozrywce, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi online.
(210)
(731)
(540)
(540)

506219
(220) 2019 10 29
JANIK KAROLINA, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
SAIKO - med

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.05.20, 05.05.21, 05.05.19, 24.17.25
(510), (511) 5 dentystyczne materiały ceramiczne, dentystyczne materiały wiążące, kompozyty dentystyczne, materiały dentystyczne do odcisków, materiał do naprawiania zębów,
materiały do wypełnień, materiały do wytrawiania zębów,
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materiały porcelanowe do użytku w stomatologii, materiały utrwalające do celów dentystycznych, płyny do płukania
ust, preparaty farmaceutyczne do celów stomatologicznych,
preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty lecznicze do leczenia jamy ustnej, środki czyszczące [preparaty]
do sterylizacji narzędzi dentystycznych, środki do czyszczenia
jamy ustnej, środki do polerowania zębów, środki znieczulające do celów stomatologicznych, stopy dentystyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, preparaty diagnostyczne, preparaty medyczne, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia
medycznego, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii, sprzedaż detaliczna lub
hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
medycznymi, 41 usługi edukacyjne z zakresu medycyny, zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia medycznego,
szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, prowadzenie
seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, usługi nauczania związane z branżą stomatologiczną,
zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia w dziedzinie
stomatologii.
506222
(220) 2019 10 29
DELTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) X-MOVE
(510), (511) 12 wózki dziecięce głębokie i spacerowe, samochodowe foteliki do przewozu dzieci, akcesoria do wózków
dziecięcych mianowicie gondole, pokrowce przeciwdeszczowe do wózków dziecięcych, bagażniki, pokrycia wózków dziecięcych, rowerki trzykołowe dziecięce, przyczepki
do wózków dziecięcych.
(210)
(731)

(210) 506233
(220) 2019 10 29
(731) August Storck KG, Berlin, DE
(540) (znak słowny)
(540) Kawałek szczęścia
(510), (511) 30 słodycze, popcorn, czekolada, wyroby cukiernicze, lody.
(210) 506238
(220) 2019 10 29
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) DZIKIE
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy
diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające
glukozę, suplementy diety zawierające białko, suplementy
diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne
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suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
do użytku dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, lecznicze napoje izotoniczne, lecznicze
napoje mineralne, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, dodatki dietetyczne w formie napojów, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety
dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, tabletki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, tabletki
wspomagające odchudzanie, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty pobudzające apetyt, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające
dodatki odżywcze, dodatki odżywcze, 29 batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, batoniki
na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, batony
organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony spożywcze
na bazie orzechów, chipsy owocowe, dipy, desery na bazie
sztucznego mleka, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia,
gotowe dania warzywne, koncentraty zup, masło, masło
klarowane, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, oleje i tłuszcze jadalne, przekąski na bazie
sera, przekąski na bazie soi, sałatki gotowe, 30 przyprawy
spożywcze, kasze spożywcze, lody spożywcze, wafelki [artykuły spożywcze], ciastka owsiane spożywcze, herbatniki
owsiane spożywcze, artykuły spożywcze ze zbóż, jogurt
mrożony [lody spożywcze], batony spożywcze na bazie
zbóż, przetwory spożywcze na bazie ziaren, mieszanki
do nadzienia, esencje spożywcze, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, produkty spożywcze wytwarzane ze słodzików do przyrządzania deserów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, mieszanki spożywcze
składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców,
czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produktów
mlecznych lub warzyw, przyprawy spożywcze składające
się głównie z ketchupu i salsy, mieszanki mąki, koncentrat
mąki do żywności, sosy, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej następujących produktów: batoników na bazie
orzechów będących zamiennikami posiłków, batoników
na bazie owoców będących zamiennikami posiłków, batonów organicznych na bazie orzechów i ziaren, batonów
spożywczych na bazie orzechów, chipsy owocowych,
dipów, deserów na bazie sztucznego mleka, oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, gotowych dań warzywnych,
koncentratów zup, masła, masła klarowanego, mieszanek
owoców i orzechów, mieszanek owoców suszonych, olejów i tłuszczy jadalnych, przekąsek na bazie sera, przekąsek
na bazie soi, sałatek gotowych, przypraw spożywczych,
kasz spożywczych, lodów spożywczych, wafelków [artykuły spożywcze], ciastek owsianych spożywczych, herbatników owsianych spożywczych, artykułów spożywczych
ze zbóż, jogurtów mrożonych, batonów spożywczych
na bazie zbóż, przetworów spożywczych na bazie ziaren,
mieszanek do nadzienia, esencji spożywczych, gotowych
produktów spożywczych w postaci sosów, produktów spożywczych wytwarzanych ze słodzików do przyrządzania
deserów, lodów spożywczych, mrożonych jogurtów i sorbetów, mieszanek spożywczych składających się z płatków
zbożowych i suszonych owoców, czekoladowych napojów spożywczych nie na bazie produktów mlecznych lub
warzyw, przypraw spożywczych składających się głównie
z ketchupu i salsy, mieszanek mąki, koncentratów mąki
do żywności.
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(210) 506239
(220) 2019 10 29
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) DZIKA
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany,
suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin,
lecznicze napoje izotoniczne, lecznicze napoje mineralne,
dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne
i odżywcze, dodatki dietetyczne w formie napojów, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych
wymaganiach dietetycznych, tabletki witaminowe, dodatki
witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, tabletki wspomagające odchudzanie,
preparaty medyczne do odchudzania, preparaty pobudzające apetyt, batony energetyzujące stanowiące zamienniki
posiłków zawierające dodatki odżywcze, dodatki odżywcze,
29 batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony
spożywcze na bazie orzechów, chipsy owocowe, dipy, desery na bazie sztucznego mleka, oliwa z oliwek z pierwszego
tłoczenia, gotowe dania warzywne, koncentraty zup, masło,
masło klarowane, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki
owoców suszonych, oleje i tłuszcze jadalne, przekąski na bazie
sera, przekąski na bazie soi, sałatki gotowe, 30 przyprawy spożywcze, kasze spożywcze, lody spożywcze, wafelki [artykuły
spożywcze], ciastka owsiane spożywcze, herbatniki owsiane
spożywcze, artykuły spożywcze ze zbóż, jogurt mrożony [lody
spożywcze], batony spożywcze na bazie zbóż, przetwory
spożywcze na bazie ziaren, mieszanki do nadzienia, esencje
spożywcze, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów,
produkty spożywcze wytwarzane ze słodzików do przyrządzania deserów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, czekoladowe napoje spożywcze
nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, przyprawy
spożywcze składające się głównie z ketchupu i salsy, mieszanki
mąki, koncentrat mąki do żywności, sosy, 35 usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej następujących produktów: batoników
na bazie orzechów będących zamiennikami posiłków, batoników na bazie owoców będących zamiennikami posiłków,
batonów organicznych na bazie orzechów i ziaren, batonów
spożywczych na bazie orzechów, chipsy owocowych, dipów,
deserów na bazie sztucznego mleka, oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, gotowych dań warzywnych, koncentratów
zup, masła, masła klarowanego, mieszanek owoców i orzechów, mieszanek owoców suszonych, olejów i tłuszczy jadalnych, przekąsek na bazie sera, przekąsek na bazie soi, sałatek
gotowych, przypraw spożywczych, kasz spożywczych, lodów
spożywczych, wafelków [artykuły spożywcze], ciastek owsianych spożywczych, herbatników owsianych spożywczych,
artykułów spożywczych ze zbóż, jogurtów mrożonych, batonów spożywczych na bazie zbóż, przetworów spożywczych
na bazie ziaren, mieszanek do nadzienia, esencji spożywczych,
gotowych produktów spożywczych w postaci sosów, produktów spożywczych wytwarzanych ze słodzików do przyrządzania deserów, lodów spożywczych, mrożonych jogurtów i sor-

61

betów, mieszanek spożywczych składających się z płatków
zbożowych i suszonych owoców, czekoladowych napojów
spożywczych nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw,
przypraw spożywczych składających się głównie z ketchupu
i salsy, mieszanek mąki, koncentratów mąki do żywności.
506241
(220) 2019 10 29
OWOLOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Morszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OWOLOVO Beet&Go BEETROOT POWERSHOT
(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 19.03.05, 19.03.15, 19.03.21, 19.03.25,
05.09.03
(510), (511) 29 mrożone, suszone, liofilizowane, konserwowane, gotowane: owoce, warzywa, 30 przyprawy, sosy przyprawowe, syropy do polewania deserów, spożywcze lody
i sorbety, galaretki owocowe jako słodycze, wyroby cukiernicze, 31 świeże: owoce, warzywa, 32 owocowe i warzywne,
bezalkoholowe: napoje, nektary, soki, musy, przeciery, syropy, esencje, ekstrakty, wyciągi.
506249
(220) 2019 10 30
STOJAK ALEKSANDRA FONETIKA CENTRUM
PROTEZOWANIA I REHABILITACJI SŁUCHU, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FONETIKA Centrum Protezowania i Rehabilitacji
Słuchu
(210)
(731)

(531) 02.09.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 baterie do aparatów słuchowych, słuchawki,
słuchawki bezprzewodowe, słuchawki dokanałowe, słuchawki douszne, słuchawki osobiste do urządzeń do transmisji
dźwięku, słuchowe urządzenia monitorujące, wzmacniacze
słuchawkowe, złącza pośrednie do podłączania telefonów
do aparatów słuchowych, 10 adaptery do aparatów słuchowych, analogowe aparaty słuchowe, aparaty do ochrony
słuchu, aparaty słuchowe, aparaty słuchowe dla niesłyszących, aparaty słuchowe dla osób niesłyszących [aparaty akustyczne], aparaty słuchowe sterowane elektrycznie, cyfrowe
aparaty słuchowe, elektroniczne aparaty słuchowe, medyczne instrumenty słuchowe, instrumenty medyczne używane
w związku ze słuchem, instrumenty medyczne do użycia jako
aparaty słuchowe, elektryczne aparaty słuchowe, ochraniacze słuchu bez zdolności do odtwarzania lub przekazywania
dźwięku, programowalne aparaty słuchowe, protezy słucho-
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we, urządzenia do badania zaburzeń słuchu, urządzenia używane do łagodzenia zaburzeń słuchu, urządzenia używane
w leczeniu zaburzeń słuchu, wkładki douszne będące elementami aparatów słuchowych, wzmacniacze akustyczne [aparaty
słuchowe] dla niedosłyszących, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do ochrony słuchu, 37 naprawa
i konserwacja aparatów słuchowych dla osób niesłyszących,
44 badanie słuchu, dopasowywanie aparatów słuchowych,
doradztwo związane z badaniem słuchu, poradnictwo medyczne związane z utratą słuchu, terapia mowy i słuchu.
(210)
(731)
(540)
(540)

506261
(220) 2019 10 30
STRZELECKI TOMASZ PHU EXPRES, Sosnowiec
(znak słowno-graficzny)
Elite

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki perfumeryjne: perfumy, wody perfumowane, wody toaletowe.
506263
(220) 2019 10 30
GARULA-DERLATKA MAŁGORZATA EDU-MAG
KOREPETYCJE I USŁUGI EDYTORSKIE, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) edumag

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, wyroby metalowe,
12 pojazdy i urządzenia, przyczepy ciężarowe, nadwozia pojazdów, nadwozia do pojazdów mechanicznych, 37 naprawa i konserwacja, części podwozia oraz nadwozia pojazdów,
39 transport.
(210)
(731)
(540)
(540)

506298
(220) 2019 10 31
FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź
(znak słowno-graficzny)
M Orient Herbal Therapy

(531) 07.15.01, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów
kosmetycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, mydła, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 44 masaż, salony piękności,
usługi w zakresie higieny pielęgnacji urody ludzi, usługi SPA,
łaźnie tureckie.
506303
(220) 2019 10 31
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELEGANTIS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 24 okładziny do mebli z tworzyw sztucznych,
okładziny do mebli z surowców włókienniczych.
(531) 29.01.14, 27.05.01, 20.01.03
(510), (511) 41 nauczanie indywidualne, nauczanie i szkolenia, działalność edukacyjna, usługi tłumaczenia, konsultacje
edytorskie, korekta rękopisów, redakcja tekstów, kursy szkolne związane z przygotowaniem do egzaminów, przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów.
(210)
(731)
(540)
(540)

506270
(220) 2019 10 30
CZERNICKI BERNARD BERNI, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
MEVLANA KEBAB

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.03, 02.01.04, 26.04.01
(510), (511) 43 usługi związane z prowadzeniem barów,
pubów, restauracji, usługi cateringowe, usługi barów typu
fast-food na wynos, usługi w zakresie przygotowywania
jedzenia i napojów, usługi w zakresie sprzedaży posiłków
na wynos, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, udostępnianie obiektów i sprzętu
na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje,
restauracje oferujące dania na wynos.
506290
(220) 2019 10 30
WESOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strumień
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wesob
(210)
(731)

(210) 506304
(220) 2019 10 31
(731) JELIŃSKA URSZULA, Plewiska
(540) (znak słowny)
(540) nature queen piękno z natury
(510), (511) 3 naturalne kosmetyki i organiczne surowce
kosmetyczna, w tym: olejki do celów kosmetycznych, glinki
kosmetyczne, olejki eteryczne, masła kosmetyczne, balsamy
kosmetyczne, mydła, żele kosmetyczne, kremy kosmetyczne,
szampony, odżywki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne,
kosmetyki upiększające.
506310
(220) 2019 10 31
SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Strefa Psyche
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe,
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w dowolnej
formie, nośniki mediów elektronicznych, 16 druki, w szczególności dzienniki, poradniki, broszury, czasopisma, kalendarze, katalogi, skrypty, książki, materiały fotograficzne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 35 usługi reklamowe, merchandising, usługi publikowania i rozpowszechniania materiałów reklamowych, usługi promocyjne, usługi w zakresie
zarządzania zbiorami informatycznymi, prowadzenie sklepu
w systemie on-line za pośrednictwem Internetu, 38 usługi
w zakresie zapewnienie dostępu do treści, stron internetowych i portali, udostępnianie serwisów on-line, 41 usługi
edukacyjne, usługi w zakresie nauczania, prowadzenie szkół
(w tym szkół wyższych), nauczanie i edukacja on-line (e-learning), publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publiko(210)
(731)
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wanie książek, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń,
kursów, występów, seminariów, wydarzeń.

(210)
(731)
(540)
(540)
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506316
(220) 2019 10 31
FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź
(znak słowno-graficzny)
I Putu Miasta METHOD

506311
(220) 2019 10 31
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARIS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 meble tapicerowane.
506312
(220) 2019 10 31
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEWILLA

(210)
(731)

(531) 02.03.17, 05.05.16, 27.05.01
(510), (511) 44 masaż, salony piękności, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi SPA, łaźnie tureckie.
506317
(220) 2019 10 31
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI,
Eskisehir, TR
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 meble tapicerowane.
(210)
(731)
(540)
(540)

506313
(220) 2019 10 31
JELIŃSKA URSZULA, Plewiska
(znak słowno-graficzny)
NATURE QUEEN

(531) 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 3 naturalne kosmetyki i organiczne surowce
kosmetyczne w tym: olejki do celów kosmetycznych, glinki
kosmetyczne, olejki eteryczne, masła kosmetyczne, balsamy
kosmetyczne, mydła, żele kosmetyczne, kremy kosmetyczne,
szampony, odżywki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne,
kosmetyki upiększające.
506314
(220) 2019 10 31
EUROSYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Przywory
(540) (znak słowny)
(540) HOME PRO
(510), (511) 17 folie i membrany na bazie tworzywa sztucznego i/lub metalu, papieru do celów izolacyjnych, izolujących, uszczelniających, izolacji dźwiękowej i do zamykania,
dla ochrony powierzchni przed wibracją, taśmy samoprzylepne na bazie tworzywa sztucznego do w/w celów, taśmy
i folie drogowe, folie i membrany izolacyjne stosowane w budownictwie i rolnictwie, folie fundamentowe do hydroizolacji i izolacji pionowej ścian oraz dachów, stropów, podłóg,
folie do zakładania ogrodów na dachach, folie ogrodnicze,
akustyczne materiały izolacyjne, folie i membrany dachowe
oddychające, geowłókniny, geokompozyty do zabezpieczenia i izolacji ścian fundamentowych, izolacji poziomej budynków, stabilizacji gruntów, drenaży, 19 taśmy uszczelniające,
izolacyjne i hydroizolacyjne budowlane zawarte w tej klasie
folie dachowe z tworzyw sztucznych folie i taśmy budowlane z tworzyw sztucznych, membrany i tkaniny z włókien
szklanych stosowane w budownictwie.
(210)
(731)

(531) 08.01.20, 29.01.14
(510), (511) 30 czekolada.
506319
(220) 2019 10 31
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GUSTIMO
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 24 okładziny do mebli z tworzyw sztucznych,
okładziny do mebli z surowców włókienniczych.
(210)
(731)
(540)
(540)

506329
(220) 2019 10 31
PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
RoyalDesign

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi prowadzenia działalności reklamowej polegającej na projektowaniu, nadruków reklamowych
na upominkach i gadżetach, zgrupowanie w salonach wystawowych upominków i gadżetów do celów reklamowych,
pozwalające konsumentowi ich obejrzenie i wygodny zakup,
z branży: artykułów biurowych, wyrobów elektronicznych
i elektrotechnicznych osobistego i powszechnego użytku,
artykułów gospodarstwa domowego, artykułów do dodatkowego wyposażenia samochodów, artykułów dekoracyjnych, odzieży i nakryć głowy, artykułów użytku osobistego
jak parasole, zegarki, torebki, torby, teczki, portfele, portmonetki i drobna galanteria skórzana i skóropodobna, gry,
maskotki, breloki, komplety piśmiennicze, zabawki dla dzieci,
komplety kosmetyczne, zapalniczki, kubki i zestawy do wina,
40 wykonywanie nadruków reklamowych na upominkach
i gadżetach.
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506338
(220) 2019 10 31
OWOLOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
AKCYJNA, Morszków
(540) (znak słowny)
(540) OWOLOVO BEET&GO
(510), (511) 29 mrożone, suszone, liofilizowane, konserwowane, gotowane: owoce, warzywa, 30 przyprawy, sosy przyprawowe, syropy do polewania deserów, spożywcze lody
i sorbety, galaretki owocowe jako słodycze, wyroby cukiernicze, 31 świeże: owoce, warzywa, 32 owocowe i warzywne:
napoje, nektary, soki, musy, przeciery, syropy, esencje, ekstrakty, wyciągi, wszystkie bezalkoholowe.
(210)
(731)

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

506366
(220) 2019 11 04
SEKLER-SOKOŁOWSKA MARTYNA, Poborszów
(znak słowno-graficzny)
DK Dworek Komorno

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 41 dyskoteki - organizacja i obsługa, usługi w zakresie poprawiania kondycji, informacja o imprezach rozrywkowych, sportowych i rekreacji, organizacja i obsługa kongresów, konferencji, wypożyczanie książek, filmów i materiałów
rozrywkowych, propagowanie kultury fizycznej, obsługa klubów nocnych, obsługa pól golfowych, organizowanie balów,
zabaw tanecznych, przyjęć okolicznościowych i zawodów
sportowych, prowadzenie zajęć fitness, usługi prezenterów
muzyki, wynajmowanie kortów tenisowych, 43 biura zakwaterowania, domy turystyczne, hotele, kawiarnie, motele,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach,
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, restauracje,
rezerwacje miejsc w hotelach i na kwaterach, usługi barowe,
wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady i szkolenia.
506369
(220) 2019 11 04
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WILANOWSKIE WILKI,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WILANOWSKIE WILKI UKS
(210)
(731)

(takich jak: wydawnictwa, plakaty, afisze, figurki, chorągiewki,
albumy, kalendarze, różnego rodzaju artykuły upominkowe
z nadrukami o charakterze reklamowym, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa, reklama telewizyjna,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie promowania imprez sportowych, 41 usługi w zakresie
organizowania turniejów, pokazów i zawodów sportowych,
usługi klubów sportowych, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów i imprez sportowych, organizowanie obozów sportowych, organizacja
i prowadzenie szkoleń w różnych dyscyplinach sportu, organizowanie i prowadzenia zajęć w zakresie sportu, rekreacji,
organizowanie imprez o tematyce sportowej, wynajmowanie
obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego.
506370
(220) 2019 11 04
AIGO-MADEJ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Chrzanów
(540) (znak słowny)
(540) TRANS QUADRO
(510), (511) 11 instalacje do zaopatrzenia w wodę, instalacje
do dystrybucji wody, instalacje do zaopatrzenia w gaz, instalacje do dystrybucji gazu, 17 połączenia niemetalowe, połączenia niemetalowe do rur wodnych, ściekowych i gazowych,
19 zawory niemetalowe lub nie z tworzyw sztucznych, do rur
wodnych, 20 zawory z tworzyw sztucznych do rur wodnych,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej połączeń, łączników i zaworów do rur gazowych, wodnych i kanalizacyjnych,
37 montaż i konserwacja instalacji do zaopatrywania w wodę,
instalacji kanalizacyjnych i instalacji do dystrybucji gazu,
42 projektowanie form do przetwórstwa tworzyw sztucznych.
(210)
(731)

506384
(220) 2019 11 04
MARUSARZ ANDRZEJ HANDEL OBWOŹNY, IMPORT
EXPORT, Bańska Niżna
(540) (znak słowny)
(540) Góralskie Pokusy
(510), (511) 29 dżem imbirowy, dżem jeżynowy, dżem śliwkowy, dżem z rabarbaru, dżemy, dżemy i marmolady owocowe, dżemy malinowe, dżemy owocowe, dżemy truskawkowe,
kompot żurawinowy, marmolada, marmolada pomarańczowo-imbirowa, marmolady owocowe, owoce gotowane, pasta
z owoców tłoczonych, przecier jabłkowy, borówki, przetworzone, cytryny, przetworzone, czarne porzeczki, przetworzone, czereśnie, przetworzone, gotowane owoce, miąższ
owoców, owoce glazurowane, owoce konserwowane, owoce
konserwowane w słoikach, owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, owoce przetworzone, owoce w plasterkach,
konserwowe, owoce w puszkach, pokrojone owoce, przeciery
owocowe, przecier jabłkowy, przetwory owocowe [dżemy],
przetworzone jabłka, przetworzone brzoskwinie, przetworzone morele, rabarbar w syropie, soki owocowe do gotowania,
suszone owoce, 30 syrop klonowy, syrop smakowy, syrop spożywczy, syropy glukozowe spożywcze, syrop z melasy do celów kulinarnych, syropy smakowe, syropy i melasa.
(210)
(731)

506392
(220) 2019 11 04
OLEJNICZAK DOROTA DOROTHY SALON
FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOROTHY
(210)
(731)

(531)

03.01.08, 03.01.24, 03.01.25, 24.01.09, 21.03.07, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi w zakresie promocji sportu oraz rozpowszechniania kultury fizycznej i rekreacji poprzez reklamowanie za pośrednictwem materiałów i artykułów reklamowych
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(531) 02.03.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 26 dekoracyjne akcesoria do włosów, kosmyki
z włosów naturalnych lub sztucznych, treski z włosów naturalnych lub sztucznych, peruki, ludzkie włosy do przedłużania, czepki do farbowania włosów, papiloty spiralne
do włosów, siatki na włosy, wałki do włosów, 35 usługi
umożliwiające klientom wygodny dobór i zakup towarów w ramach prowadzonego/ych gabinetu/ów, sklepu/
ów oferujących: środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
kremy, mleczka, maseczki, toniki, balsamy, płyny regeneracyjne, środki do mycia skóry, perfumy, mydła, żele, żele
do włosów, odżywki do włosów, preparaty do prostowania
włosów, kleje do przymocowywania sztucznych włosów,
peruki, sztuczne paznokcie, preparaty do pielęgnacji paznokci, żele pod oczy, ozdoby do celów kosmetycznych,
ozdoby do włosów, kosmetyki do koloryzacji, pielęgnacji,
trwałej ondulacji i stylizacji, peruki z włosów naturalnych
i sztucznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kosmetyczne środki upiększające, środki do pielęgnacji rąk i paznokci o działaniu leczniczym, szampony lecznicze, przeciwłupieżowe do włosów, lecznicze środki do pielęgnacji
stóp: kremy, balsamy, środki dezynfekcyjne, kosmetyki
do celów medycznych, 40 wytwarzanie peruk, pielęgnacja
peruk, wykonywanie peruk na miarę -na zamówienie osób
trzecich, 41 kształcenie zawodowe w zakresie fryzjerstwa
i kosmetyki, 44 prowadzenie salonów kosmetycznych, salonów piękności i salonów fryzjerskich, usługi kosmetyczno-fryzjerskie, w tym: pedicure, manicure, depilacja, przedłużanie i zagęszczanie włosów, makijaż permanentny, tatuaż,
piercing, tipsy, dredy i warkoczyki, solaria tuba, tlenoterapia,
wypełnianie zmarszczek, strzyżenie i układanie, usługi fizykoterapii, usługi w zakresie higieny, zdrowia i urody, zabiegi
kosmetyczne i pielęgnacyjne skóry całego ciała, solarium,
masaże, makijaż permanentny, depilacja laserowa oraz inne
zabiegi laserowe w zakresie kosmetologii, usługi informacyjne w zakresie pielęgnacyjnych zabiegów zdrowotnych
i kosmetycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

506421
(220) 2019 11 05
TRYBUCHOWSKI JACEK, Bielany Wrocławskie
(znak słowno-graficzny)
9 NIN’S SPORTS BAR & RESTAURANT

(531) 26.01.05, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 27.07.01, 24.17.25
(510), (511) 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli do malowania), materiały do wytwarzania pędzli,
sprzęt do czyszczenia, wełna (wata) stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
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506427
(220) 2019 11 05
ANGELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYPER ISOTONIC #SiłaCharakteru
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.17.25, 26.04.09, 26.04.22, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, 43 usługi zaopatrzenia w napoje.
(210)
(731)
(540)
(540)

506436
(220) 2019 11 05
PAŁGAN ALICJA MARIA, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
C

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.21, 20.01.03, 26.11.25
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, szkolenia biznesowe,
szkolenia w zakresie prawa własności intelektualnej, szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych, edukacja prawna,
organizowanie seminariów dotyczących edukacji, organizowanie konferencji, prowadzenie konferencji, organizowanie
i obsługa konferencji, organizowanie konferencji w celach
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji
w zakresie prawa własności intelektualnej, seminaria, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
45 usługi radców prawnych, usługi prawne, doradztwo
prawne, usługi informacji prawnej, porady prawne i zastępstwo procesowe.
506443
(220) 2019 11 05
SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sano V WETERYNARIA
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.15, 26.01.18, 03.11.01, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty witaminowe, 29 mleko, mleczne produkty,
31 drób (preparaty zwiększające niesienie się), makuchy, otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, karmy i pasze dla
zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze pasze
wzmacniające dla zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt.
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506460
(220) 2019 11 05
Kowalska Agata AK HAIR DESIGNER & INSTRUCTOR,
Legnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AK AGATA KOWALSKA HAIR DESIGNER &
INSTRUCTOR
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.07, 24.17.25, 27.05.22
(510), (511) 44 fryzjerstwo.
(210)
(731)
(540)
(540)

506462
(220) 2019 11 05
DROGOMIRECKI KONRAD, Ruda Wielka
(znak słowno-graficzny)
Madam Brine EXCLUSIVE BUTIK

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
506474
(220) 2019 11 06
KUR & WINO K. SARNOWSKA A. SAWICKI SPÓŁKA
JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kur & wino

(210)
(731)

na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych,
organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, organizowanie działań mających
na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne.
(210) 506481
(220) 2019 11 06
(731) KUBIAK MARIUSZ PERFUMERIA NENESS, Rybnik
(540) (znak słowny)
(540) MOCNI POMOCNI
(510), (511) 36 organizacja zbiórek charytatywnych, zbiórki
funduszy na cele charytatywne, usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe, inwestowanie funduszy na cele
charytatywne, usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz
osób trzecich], udzielanie informacji związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, gromadzenie funduszy
na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych,
organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, organizowanie działań mających
na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne.
(210)
(731)
(540)
(540)

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

506477
(220) 2019 11 06
KUBIAK MARIUSZ PERFUMERIA NENESS, Rybnik
(znak słowno-graficzny)
MOCNI POMOCNI

26.05.01, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.11, 29.01.13, 02.09.01,
02.09.14
(510), (511) 36 organizacja zbiórek charytatywnych, zbiórki
funduszy na cele charytatywne, usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe, inwestowanie funduszy na cele
charytatywne, usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz
osób trzecich], udzielanie informacji związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, gromadzenie funduszy

506482
(220) 2019 11 06
GAJDA ŁUKASZ VIXA WEAR, Osiek Wielki
(znak słowno-graficzny)
VIXA WEAR

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 25 odzież.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 26.04.05, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.13, 24.17.25
(510), (511) 29 własne wyroby gastronomiczne: mięsne, drobiowe, z dziczyzny, rybne, warzywne i owocowe, 43 usługi
w zakresie gastronomii świadczone w restauracjach, barach
szybkiej obsługi, kafeteriach, kawiarniach, pubach, restauracjach typu fast-food, restauracjach samoobsługowych,
barach sałatkowych i innych punktach gastronomicznych,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem.
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506487
(220) 2019 11 06
EUROSNACK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Aksamitki SELECTION

(531) 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, herbatniki, suchary, biszkopty, ciasteczka, ciasta i ciasteczka o przedłużonej trwałości.
506490
(220) 2019 11 06
UPSTREAM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Upstream solutions
(210)
(731)

(531)

(531) 24.15.01, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12, 24.17.02
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie
komputerowe, komputery i sprzęt komputerowy, serwery
komputerowe, nośniki danych, sprzęt i programy do magazynowania danych, sprzęt i akcesoria do przetwarzania
danych, urządzenia i nośniki do przechowywania danych,
urządzenia do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji
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danych, macierze, biblioteki taśmowe, urządzenia sieciowe,
oprogramowanie oraz systemy bezpieczeństwa dla serwerowni, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB,
35 usługi handlu detalicznego i hurtowego oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego i hurtowego sprzętu komputerowego, usługi handlu detalicznego
i hurtowego systemów informatycznych, usługi handlu detalicznego i hurtowego maszyn biurowych, wynajmowanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, zarządzanie bazami
danych, usługi przetwarzania danych, usługi zarządzania
danymi, usługi doradcze związane z przetwarzaniem danych, przetwarzanie danych, tworzenie komputerowych
baz danych, administrowanie działalnością gospodarczą,
badania rynkowe, informacja i badania w zakresie działalności gospodarczej, analizy dotyczące działalności gospodarczej, usługi doradztwa biznesowego, 37 instalowanie,
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń
telekomunikacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa
komputerów, instalowanie, konserwacja i naprawa maszyn
biurowych, instalowanie, konserwacja i naprawa sieci komputerowych, usługi doradcze związane z instalowaniem,
naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, usługi konsultacyjne związane z instalacją, konserwacją i naprawą komputerów i sprzętu komputerowego,
usługi konsultacyjne związane z instalacją, konserwacją i naprawą sieci komputerowych, usługi diagnostyczno - konserwacyjne w zakresie komputerów i sprzętu komputerowego,
42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
rozwój sprzętu komputerowego, hosting, oprogramowanie
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych,
doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii
informacyjnych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie
kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych,
analiza i diagnostyka komputerów, badania, rozwój i wdrażanie w zakresie komputerów i systemów komputerowych,
usługi w zakresie zarządzania projektami informatycznymi, usługi technologiczne w zakresie komputerów, usługi
w zakresie sieci komputerowych, usługi w zakresie migracji
danych, aktualizacja stron internetowych dla osób trzecich,
monitorowanie systemów komputerowych za pośrednictwem zdalnego dostępu, eksploracja danych, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych,
analizy komputerowe, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, projektowanie i opracowywanie systemów
komputerowych, administracja systemami informatycznymi
klientów, wsparcie informatyczne użytkownika końcowego,
konsultacje i pomoc techniczna w dziedzinie sporządzania i zastosowania programów komputerowych, systemów
komputerowych i sprzętu komputerowego.

danych, macierze, biblioteki taśmowe, urządzenia sieciowe,
oprogramowanie oraz systemy bezpieczeństwa dla serwerowni, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB,
35 usługi handlu detalicznego i hurtowego oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego i hurtowego sprzętu komputerowego, usługi handlu detalicznego
i hurtowego systemów informatycznych, usługi handlu detalicznego i hurtowego maszyn biurowych, wynajmowanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, zarządzanie bazami
danych, usługi przetwarzania danych, usługi zarządzania
danymi, usługi doradcze związane z przetwarzaniem danych, przetwarzanie danych, tworzenie komputerowych
baz danych, administrowanie działalnością gospodarczą,
badania rynkowe, informacja i badania w zakresie działalności gospodarczej, analizy dotyczące działalności gospodarczej, usługi doradztwa biznesowego, 37 instalowanie,
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń
telekomunikacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa
komputerów, instalowanie, konserwacja i naprawa maszyn
biurowych, instalowanie, konserwacja i naprawa sieci komputerowych, usługi doradcze związane z instalowaniem,
naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, usługi konsultacyjne związane z instalacją, konserwacją i naprawą komputerów i sprzętu komputerowego,
usługi konsultacyjne związane z instalacją, konserwacją i naprawą sieci komputerowych, usługi diagnostyczno - konserwacyjne w zakresie komputerów i sprzętu komputerowego,
42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
rozwój sprzętu komputerowego, hosting, oprogramowanie
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych,
doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii
informacyjnych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie
kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych,
analiza i diagnostyka komputerów, badania, rozwój i wdrażanie w zakresie komputerów i systemów komputerowych,
usługi w zakresie zarządzania projektami informatycznymi, usługi technologiczne w zakresie komputerów, usługi
w zakresie sieci komputerowych, usługi w zakresie migracji
danych, aktualizacja stron internetowych dla osób trzecich,
monitorowanie systemów komputerowych za pośrednictwem zdalnego dostępu, eksploracja danych, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych,
analizy komputerowe, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, projektowanie i opracowywanie systemów
komputerowych, administracja systemami informatycznymi
klientów, wsparcie informatyczne użytkownika końcowego,
konsultacje i pomoc techniczna w dziedzinie sporządzania i zastosowania programów komputerowych, systemów
komputerowych i sprzętu komputerowego.

506491
(220) 2019 11 06
UPSTREAM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) UPSTREAM SOLUTIONS
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie
komputerowe, komputery i sprzęt komputerowy, serwery
komputerowe, nośniki danych, sprzęt i programy do magazynowania danych, sprzęt i akcesoria do przetwarzania
danych, urządzenia i nośniki do przechowywania danych,
urządzenia do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji

(210)
(731)

(210)
(731)

506497
(220) 2019 11 06
LAFRENTZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) LAFRENTZ
(510), (511) 36 zarządzanie inwestycjami, zarządzanie projektem budowy, usługi w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi agencji nieruchomości, usługi finansowe w zakresie nieruchomości,
usługi w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości, 37 usługi budowlane i konstrukcyjne, budowa obiektów usługowo-handlowych, usługi napraw budowlanych, usługi instalacyj-
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ne, nadzór budowlany, usługi w zakresie remontów budynków, budowa budynków mieszkaniowych, komercyjnych,
usługowych i handlowych, rozbiórka budynków, wynajem
narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego,
czyszczącego i konserwacyjnego, usługi instalacyjne platform roboczych i budowlanych, montaż [instalacja] konstrukcji budynków, instalacja prefabrykowanych elementów
budowlanych, usługi w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych oraz pozostałych instalacji
budowlanych, w tym cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, 42 projektowanie budowlane, usługi architektoniczne,
w szczególności opracowywanie projektów architektonicznych oraz doradztwo w zakresie architektury związane z projektowaniem budowlanym, projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym kształtowaniem krajobrazu, usługi
i doradztwo w zakresie inżynierii budowlanej, badania oraz
usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy
przemysłowe i usługi badawcze, usługi w zakresie doradztwa technicznego, organizacyjnego i ekonomiczno-finansowego w zakresie budownictwa.
506500
(220) 2019 11 06
DOBOSZ MICHAŁ, DOBOSZ TOMASZ DECOFIRE
GRUPA SPÓŁKA CYWILNA, Mała Wieś
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) decofire Home & Garden
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 grille, w tym grille węglowe, elektryczne, gazowe, piekarniki, piece do opiekania, wędzenia i pieczenia,
elektryczne suszarki do żywności, urządzenia do wędzenia,
opiekania i pieczenia, elektryczne urządzenia do wędzenia,
elektryczne urządzenia do opiekania i pieczenia, rożna.
506501
(220) 2019 11 06
DOBOSZ MICHAŁ, DOBOSZ TOMASZ DECOFIRE
GRUPA SPÓŁKA CYWILNA, Mała Wieś
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grill 360° Feel The Grill
(210)
(731)

(531) 26.04.05, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.13, 27.07.01, 24.17.05
(510), (511) 11 grille, w tym grille węglowe, elektryczne, gazowe, piekarniki, piece do opiekania, wędzenia i pieczenia,
elektryczne suszarki do żywności, urządzenia do wędzenia,
opiekania i pieczenia, elektryczne urządzenia do wędzenia,
elektryczne urządzenia do opiekania i pieczenia, rożna.
506503
(220) 2019 11 06
FAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Krosno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) favi
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet
oraz sklepów detalicznych i hurtowych pieczywa, wypieków
i ciast, kanapek, grzanek, pizzy, naleśników, mięs, wędlin,
kiełbas, ryb, wyrobów z mięsa, dań gotowych do szybkiego
spożycia, w tym na bazie: pieczywa, mięs, podrobów, ryb,
nabiału, warzyw, jarzyn i owoców, sałatek: warzywnych,
jarzynowych, owocowych i rybnych, piwa, napojów, alkoholi, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych,
akcesoriów dla palaczy, słodyczy, kosmetyków, perfum, artykułów skórzanych, obuwia oraz produktów odzieżowych,
pasmanteryjnych i ozdobnych, wyrobów skórzanych, biżuterii, toreb, sprzętu AGD, preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych, sanitarnych i materiałów medycznych, reklamy
radiowe i telewizyjne, reklamy za pośrednictwem mediów
elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów
społecznościowych, dystrybucja materiałów reklamowych
(próbek, druków, prospektów, broszur).
(210)
(731)
(540)
(540)

506506
(220) 2019 11 06
SPRAWKA PIOTR NUT PRO, Nowy Dwór Mazowiecki
(znak słowno-graficzny)
Nutpro

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie do monitorowania zdrowia,
urządzenia do monitorowania temperatur kriogenicznych,
urządzenia do monitorowania i analizowania danych telefonicznych, urządzenia do monitorowania niemowląt, alarmy
dla niemowląt, 10 czujniki do użytku medycznego w monitorowaniu parametrów życiowych u pacjentów, urządzenia do monitorowania znaków życia, urządzenia do monitorowania ciśnienia do użytku medycznego, urządzenia
do monitorowania poziomu glukozy we krwi, urządzenia
do monitorowania tkanki tłuszczowej, urządzenia do monitorowania tętna, medyczne przyrządy diagnostyczne,
narzędzia do diagnostyki medycznej, przyrządy diagnostyczne krążeniowo-oddechowe, źródła pola elektromagnetycznego do użytku w diagnostyce medycznej, źródła
pola magnetycznego do użytku w diagnostyce medycznej,
urządzenia do diagnostyki obrazowej do użytku medycznego, aparatura diagnostyczna do celów medycznych,
urządzenia do diagnozowania chorób neurologicznych,
urządzenia do diagnozowania chorób zapalnych, rejestratory elektrokardiograficzne, rejestratory tętna, przyrządy
medyczne do rejestracji czynności serca, elektroniczne
rejestratory tętna [do użytku medycznego], elektroniczne
rejestratory nasycenia krwi tlenem [do użytku medycznego], elektroniczne przyrządy rejestrujące ciśnienie tętnicze
krwi [do użytku medycznego], elektroniczne przyrządy
rejestrujące poziom dwutlenku węgla do celów medycznych, skanery temperatury do użytku medycznego, czujniki temperatury do użytku medycznego, termometry
lekarskie, termometry do pomiaru gorączki, 25 bielizna
termoaktywna, skarpety termoaktywne, funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, termoaktywne nakrycia głowy, koszule, koszulki piłkarskie, koszulki kolarskie, koszule sportowe, koszulki typu
rashguard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla
niemowląt i małych dzieci, spodnie, spodnie joggingowe,
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krótkie spodnie, spodenki, spodenki kąpielowe, spodenki
dla rowerzystów, czapki sportowe, czapki narciarskie, czapki baseballowe, czapki kolarskie, kurtki sportowe, odzież
sportowa, spodnie sportowe, buty sportowe, skarpetki
sportowe, rajstopy sportowe, stroje sportowe, staniki sportowe, płaszcze sportowe, skarpetki dla sportowców, topy
sportowe do rozgrzewki, bluzy sportowe z kapturem, czapki i czapeczki sportowe, biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie
sportowe pochłaniające wilgoć, odzież w stylu sportowym,
sportowe nakrycia głowy.
(210) 506641
(220) 2019 11 12
(731) UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) UCK
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, kształcenie praktyczne (pokazy), organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów oraz zjazdów,
szkoleń, targów i wystaw, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, redagowanie tekstów (innych niż
teksty reklamowe), usługi szkoleniowe zapewniane przy
pomocy symulatorów, organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka), przekazywanie know-how (szkolenia),
nauczanie, kształcenie w zakresie leczenia, usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wymagających
specjalnej opieki, redagowanie tekstów pisanych, innych
niż reklamowe, nauczanie i szkolenia, organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, usługi szkoleniowe w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się
do służby zdrowia, 42 badania naukowe, medyczne badania naukowe, próby kliniczne, prace badawczo-rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, 44 aromaterapia, chiropraktyka (nastawienie kręgosłupa) domowa
opieka pielęgnacyjna, chirurgia plastyczna, fizykoterapia,
hospicja, implantacja, leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, masaż, opieka paliatywna,
opieka pielęgniarska, pomoc medyczna, porady medyczne
dla osób niepełnosprawnych, leczenie alergii, opieka pielęgniarska, porady w zakresie farmakologii, sporządzania
leków recepturowych przez farmaceutów, szpitale, terapia
mowy, usługi analiz medycznych dla celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, usługi banków krwi, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medyczne, opieka
medyczna i zdrowotna, usługi położnicze (akuszeria), usługi
psychologów, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, usługi dentystyczne, usługi ortodontyczne, usługi
sztucznego zapłodnienia, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, usługi zapłodnienia metodą in vitro, usługi
związane z bankiem tkanek ludzkich, terapia zajęciowa
i rehabilitacja, badania przesiewowe, szpitale, usługi klinik
medycznych, usługi medycyny alternatywnej.
506655
(220) 2019 11 12
SOBIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Parczew
(540) (znak słowny)
(540) PATRIOT PLUS
(510), (511) 4 węgiel i produkty węglowe węgiel kamienny,
węgiel brunatny, antracyt, węgiel drzewny, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, paliwa
na bazie miału węglowego, pył węglowy jako paliwo, koks,
paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, pelletów, gra(210)
(731)
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nulek, brykiety: węgla kamiennego, węgla brunatnego, węgla drzewnego, torfu, brykiety paliwowe, pellet węglowy,
pellet drzewny, ekogroszek, groszek, kostka, orzech, ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane i ich mieszanki,
mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami,
35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu węgla i produktów węglowych, a zwłaszcza węgla
kamiennego, węgla brunatnego, antracytu, węgla drzewnego, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą,
miału węglowego, paliw na bazie miału węglowego, pyłu
węglowego jako paliwa, koksu, paliw mineralnych, paliw
w formie brykietów, pelletów, granulek, brykietów: węgla
kamiennego, węgla brunatnego, węgla drzewnego, torfu,
brykietów paliwowych, pelletu węglowego, pelletu drzewnego, ekogroszku, groszku, kostki, orzecha, ekologicznych
paliw węglowych, paliw zgazowanych i ich mieszanek,
mieszanin węgla z biomasą, mieszanin węgla z odpadami, sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem
Internetu: materiałów budowlanych, środków ochrony roślin, nasion, nawozów, w tym nawozów rolniczych, nawozów ogrodniczych, nawozów azotowych, sprzedaż i skup
zbóż, usługi eksportowo-importowe zboża na zlecenie
osób trzecich, działalność w zakresie reklamy promocji,
marketingu i zarządzania, działalność handlowa polegająca
na kojarzeniu kontrahentów, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie sprzedażą
w zakresie węgla i produktów węglowych, 39 konfekcjonowanie węgla i produktów węglowych w worki i pojemniki,
dystrybucja, dostawy i magazynowanie węgla i produktów
węglowych, usługi transportowe, składowanie zbóż na zlecenie osób trzecich, 40 obróbka i przetwarzanie węgla
i produktów węglowych.
506657
(220) 2019 11 12
SOBIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Parczew
(540) (znak słowny)
(540) PATRIOT KING
(510), (511) 4 węgiel i produkty węglowe węgiel kamienny,
węgiel brunatny, antracyt, węgiel drzewny, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, paliwa
na bazie miału węglowego, pył węglowy jako paliwo, koks,
paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, pelletów, granulek, brykiety: węgla kamiennego, węgla brunatnego, węgla drzewnego, torfu, brykiety paliwowe, pellet węglowy,
pellet drzewny, ekogroszek, groszek, kostka, orzech, ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane i ich mieszanki,
mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami,
35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu węgla i produktów węglowych, a zwłaszcza węgla
kamiennego, węgla brunatnego, antracytu, węgla drzewnego, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą,
miału węglowego, paliw na bazie miału węglowego, pyłu
węglowego jako paliwa, koksu, paliw mineralnych, paliw
w formie brykietów, pelletów, granulek, brykietów: węgla
kamiennego, węgla brunatnego, węgla drzewnego, torfu,
brykietów paliwowych, pelletu węglowego, pelletu drzewnego, ekogroszku, groszku, kostki, orzecha, ekologicznych
paliw węglowych, paliw zgazowanych i ich mieszanek,
mieszanin węgla z biomasą, mieszanin węgla z odpadami, sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem
Internetu: materiałów budowlanych, środków ochrony roślin, nasion, nawozów, w tym nawozów rolniczych, nawozów ogrodniczych, nawozów azotowych, sprzedaż i skup
zbóż, usługi eksportowo-importowe zboża na zlecenie
osób trzecich, działalność w zakresie reklamy promocji,
(210)
(731)
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marketingu i zarządzania, działalność handlowa polegająca
na kojarzeniu kontrahentów, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie sprzedażą
w zakresie węgla i produktów węglowych, 39 konfekcjonowanie węgla i produktów węglowych w worki i pojemniki,
dystrybucja, dostawy i magazynowanie węgla i produktów
węglowych, usługi transportowe, składowanie zbóż na zlecenie osób trzecich, 40 obróbka i przetwarzanie węgla
i produktów węglowych.
506658
(220) 2019 11 12
SOBIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Parczew
(540) (znak słowny)
(540) EKOGROSZEK BURSZTYN
(510), (511) 4 węgiel i produkty węglowe węgiel kamienny,
węgiel brunatny, antracyt, węgiel drzewny, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, paliwa
na bazie miału węglowego, pył węglowy jako paliwo, koks,
paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, pelletów, granulek, brykiety: węgla kamiennego, węgla brunatnego, węgla drzewnego, torfu, brykiety paliwowe, pellet węglowy,
pellet drzewny, ekogroszek, groszek, kostka, orzech, ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane i ich mieszanki,
mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami,
35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu węgla i produktów węglowych, a zwłaszcza węgla
kamiennego, węgla brunatnego, antracytu, węgla drzewnego, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą,
miału węglowego, paliw na bazie miału węglowego, pyłu
węglowego jako paliwa, koksu, paliw mineralnych, paliw
w formie brykietów, pelletów, granulek, brykietów: węgla
kamiennego, węgla brunatnego, węgla drzewnego, torfu,
brykietów paliwowych, pelletu węglowego, pelletu drzewnego, ekogroszku, groszku, kostki, orzecha, ekologicznych
paliw węglowych, paliw zgazowanych i ich mieszanek,
mieszanin węgla z biomasą, mieszanin węgla z odpadami, sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem
Internetu: materiałów budowlanych, środków ochrony roślin, nasion, nawozów, w tym nawozów rolniczych, nawozów ogrodniczych, nawozów azotowych, sprzedaż i skup
zbóż, usługi eksportowo-importowe zboża na zlecenie
osób trzecich, działalność w zakresie reklamy promocji,
marketingu i zarządzania, działalność handlowa polegająca
na kojarzeniu kontrahentów, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie sprzedażą
w zakresie węgla i produktów węglowych, 39 konfekcjonowanie węgla i produktów węglowych w worki i pojemniki,
dystrybucja, dostawy i magazynowanie węgla i produktów
węglowych, usługi transportowe, składowanie zbóż na zlecenie osób trzecich, 40 obróbka i przetwarzanie węgla
i produktów węglowych.
(210)
(731)

506666
(220) 2019 11 12
CK COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) # TAG
(210)
(731)
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(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 34 ciekły roztwór (płyn, liquid) do elektronicznych papierosów, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
oraz za pośrednictwem Internetu ciekłego roztworu (płyn,
liquid) do elektronicznych papierosów.
506669
(220) 2019 11 12
SPERASOFT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 04.05.04, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie gier, 42 programowanie
komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego.
506676
(220) 2019 11 12
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE HANPOL ZBIGNIEW CZEKAJ, KAZIMIERZ
HORBULEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gotovege
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), nabiał
i substytuty nabiału, oleje i tłuszcze jadalne, zupy i wywary, batoniki na bazie owoców i orzechów, bakalie, batony na bazie orzechów i nasion, błyskawiczne zupy miso,
buliony, chipsy na bazie warzyw, chipsy owocowe, dipy,
ekstrakty z warzyw do konsumpcji, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, gotowe dania warzywne, gotowe produkty z warzyw, hummus, kandyzowane
przekąski owocowe, koncentraty na bazie owoców przeznaczone do gotowania, koncentraty na bazie warzyw
przeznaczone do gotowania, konserwowane warzywa,
kostki bulionowe, liofilizowane warzywa, masło z orzechów, miąższ owoców, mieszanki przekąsek składające się
z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów,
mieszanki warzywne, mleko roślinne, mrożone owoce,
nasiona jadalne, owocowe pasty do smarowania, owoce
w puszkach, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty do smarowania składające się z orzechów laskowych,
pasty do zup, pikle, potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, przeciery warzywne, przeciery owocowe,
przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców,
przekąski na bazie warzyw, sałatki gotowe, substytuty jaj,
substytuty drobiu, substytuty kwaśnej śmietany, substytuty margaryny, substytuty masła, substytuty mięsa, substytuty mleka, substytuty serów, tofu, warzywne pasty
do smarowania, wywar, bulion, wywar z warzyw, 30 dania
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gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, sól,
przyprawy i dodatki smakowe, aromaty do żywności, artykuły spożywcze ze zbóż, batony zbożowe i energetyczne,
batoniki, chiński makaron instant, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, czekolada, dania liofilizowane, których głównym
składnikiem jest makaron, dodatki smakowe i przyprawy,
esencje spożywcze [inne niż olejki eteryczne], gotowe dania z ryżu, gotowe potrawy na bazie makaronu, kanapki,
kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kasze, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż,
mąka, makarony, makaron błyskawiczny, makaron azjatycki, makaron spożywczy, marynaty, muesli, musy, paella,
pasty curry, pasty czekoladowe, pasty warzywne [sosy],
pikantne sosy, czatnej i pasty, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, potrawy składające się głównie z ryżu, potrawy
z makaronu, przeciery warzywne [sosy], przekąski na bazie zbóż, przyprawy, puddingi, quiche [tarty], ravioli [gotowe], risotto, sałatka z makaronem, sandwicze, słodycze
[cukierki], słodycze owocowe, sosy, suche i świeże makarony, kluski i pierogi.
(210)
(731)
(540)
(540)

506681
(220) 2019 11 12
KORNAS MARTA MARIA, Ruda Śląska
(znak słowno-graficzny)
M MLEQO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 bielizna i odzież.
(210)
(731)
(540)
(540)

506683
(220) 2019 11 12
JEMIOŁ DANIELA TATURO.PL, Opole
(znak słowno-graficzny)
TATURO

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież
dziecięca i młodzieżowa oraz bielizna dziecięca i młodzieżowa, odzież dziewczęca, odzież wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt i chłopców, odzież
niemowlęca, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa,
odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież gimnastyczna, odzież do spania, piżamy, odzież ciążowa, odzież wodoodporna, odzież przeciwdeszczowa, odzież ochronna
zakładana na ubrania, ubrania odblaskowe do zapobiegania
wypadkom, ubranka dla lalek, stroje ludowe [odzież], swetry,
topy, szorty, chusty, kurtki, bliźniaki, pieluchomajtki, daszki,
kombinezony, nauszniki, body, szaliki, rękawiczki, kaptury,
dzianina, golfy, poszetki, paski, fartuchy, nakrycia głowy, kapelusze, czapki, pasy ciążowe, śpioszki, pajacyki, wyprawki
dla dzieci i noworodków, majtki, wstawki [część odzieży],
narzutki na ramiona, pulowery bez rękawów, opaski na głowę, ocieplacze na kolana i na ręce, spodnie, rajstopy, pończochy i skarpety, szelki i paski z materiałów tekstylnych i tworzyw sztucznych, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia
i ozdobne artykuły tekstylne, klipsy do spodni dla kolarzy,

71

kokardki pasmanteryjne, kokardy do odzieży i do włosów,
rozety, dekoracja artykułów tekstylnych [artykuły pasmanteryjne], dekoracyjne akcesoria do włosów, dodatki do odzieży,
artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, dziurki przy
butach, elastyczne opaski do włosów, wstążki do włosów,
emblematy wyszywane, ozdoby do ubrań, ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz
peruki i sztuczne włosy, spinki do kręcenia włosów, spinki
do szali niemające charakteru biżuterii, 35 usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej oraz internetowej: odzieży damskiej,
męskiej i dziecięcej, portfeli, akcesoriów odzieżowych damskich i męskich, toreb, torebek, obuwia, futer, gier, zabawek,
druków, tkanin, nici, przędzy, innych artykułów do szycia,
nakryć głowy, biżuterii, materiałów artystycznych, artykułów papierniczych, artykułów kosmetycznych, akcesoriami
do pielęgnacji dla ludzi, artykułów do czyszczenia, artykułów
sportowych, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży
towarów i usług w branży: odzieżowej, obuwniczej, wyposażenia mieszkań, kosmetycznej, sportowej, kulturalno-rozrywkowej, biżuterii i zegarków, wyrobów ozdobnych, usługi
w zakresie reklamy i promocji sprzedaży towarów i usług
przez Internet w branży: odzieżowej, obuwniczej, wyposażenia mieszkań, kosmetycznej, sportowej, kulturalno-rozrywkowej, biżuterii i zegarków, wyrobów ozdobnych, marketing
handlowy, marketing internetowy, usługi pośrednictwa
w handlu, zapewnianie platofrmy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, marketing handlowy, administrowanie
sprzedażą, w tym sprzedażą wysyłkową, usługi zarządzania
sprzedażą i bazą klientów, udzielanie informacji dotyczących
sprzedaży handlowej, udostępnianie analiz sprzedaży, konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, informacje na temat metod sprzedaży, zarządzanie
personelem zajmującym się sprzedażą i marketingiem, organizacja i obsługa wystaw i targów w celach handlowych
i reklamowych, usługi badania rynku.
(210)
(731)
(540)
(540)

506684
(220) 2019 11 12
Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(znak słowno-graficzny)
SOFTEYE GEL

(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, preparaty higieniczne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do użytku medycznego,
suplementy diety dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

506685
(220) 2019 11 12
Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(znak słowno-graficzny)
SOFTEYE BLEPHA
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(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, preparaty higieniczne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do użytku medycznego,
suplementy diety dla ludzi.
(210) 506686
(220) 2019 11 12
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) LORABEX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutycznie i medyczne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy
diety dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

506687
(220) 2019 11 12
Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(znak słowno-graficzny)
SOFTEYE NET
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506706
(220) 2019 11 13
SKLEP OGNIOWY JAKUB TODRYK, JAROSŁAW WASIK
SPÓŁKA JAWNA, Śrem
(540) (znak słowny)
(540) Wódka strażacka
(510), (511) 33 wódka.

(210)
(731)

506707
(220) 2019 11 13
FINGROW CONSULTING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FINGROW
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi
rekrutacji personelu.
(210)
(731)

506711
(220) 2019 11 13
BIKOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polskie Jabłko

(210)
(731)

(531) 25.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy
diety dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

506688
(220) 2019 11 12
Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(znak słowno-graficzny)
SOFTEYE LIPID

(531) 05.07.13, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 41 organizacja konferencji.
506712
(220) 2019 11 13
BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA,
Jastrzębie-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR HEILSBERG
(210)
(731)

(531)

26.01.01, 26.01.04, 26.01.06, 26.04.02, 26.04.10, 26.04.18,
25.05.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, preparaty higieniczne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do użytku medycznego,
suplementy diety dla ludzi.
506705
(220) 2019 11 13
GWARANT FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA BIURO
RACHUNKOWE GWARANT

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 35 księgowość, rachunkowość i audyt.

(531) 07.01.01, 05.11.15, 09.01.10, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo, Napoje
na bazie piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, drinki na bazie piwa, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa,
brzeczka piwna, ekstrakty chmielowe do sporządzania napojów, 40 przetwarzanie żywności i napojów, usługi browarnicze, warzenie piwa, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi barów piwnych,usługi ogródków piwnych.
(210) 506714
(220) 2019 11 13
(731) KARABUŁA SZYMON, Zielonki
(540) (znak słowny)
(540) z nutą łącką
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
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506715
(220) 2019 11 13
AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AURELTON
(510), (511) 5 leki przeciwzakrzepowe.
(210)
(731)

506716
(220) 2019 11 13
CDF ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOT INTERIORS
(210)
(731)
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i transport złomu elektronicznego, wypożyczanie pojazdów,
wypożyczanie pojemników do magazynowania, wynajmowanie magazynów, wynajem samochodów, transport samochodowy, wynajem pojazdów z kierowcą, wynajmowanie
miejsc parkingowych, wynajmowanie garaży, holowanie,
informacja o transporcie, usługi kierowców, magazynowanie,
magazynowanie części pojazdów, załadunek i rozładunek towarów, ładowanie towarów, fizyczne magazynowanie danych
lub dokumentów przechowywanych elektronicznie, fizyczne
magazynowanie przechowywanych elektronicznie danych,
dokumentów, zdjęć cyfrowych, muzyki, obrazów, materiałów
wideo i gier komputerowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

506725
(220) 2019 11 13
OSSOLIŃSKI TOMASZ ZBIGNIEW 1993, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Ossoliński

(531) 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 42 usługi projektowania wnętrz budynków.
506720
(220) 2019 11 13
VOLTBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V VOLTBOX

(210)
(731)

(531)

26.04.02, 26.04.04, 26.04.10, 26.04.18, 26.05.17, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 9 akumulatory samochodowe, akumulatory
do pojazdów, akumulatory, elektryczne, do pojazdów, baterie elektryczne do pojazdów, baterie elektryczne, urządzenia
do ładowania akumulatorów, ładowarki do akumulatorów
do pojazdów silnikowych, ładowarki do baterii, płyty do akumulatorów elektrycznych, grodzie akumulatorów elektrycznych, skrzynki akumulatorowe, akumulatory do pojazdów
elektrycznych, kable rozruchowe do akumulatorów, kwasomierze do akumulatorów, urządzenia do magazynowania
energii elektrycznej, elektroniczne zasilacze, podzespoły elektrotechniczne, elektrody, kable elektroniczne, elektroniczne
urządzenia audio, elektroniczne bazy danych, muzyka, filmy
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, publikacje elektroniczne, czasopisma elektroniczne, nagrania wideo, filmy wideo, nagrania
audio i wideo, pobieralne broszury elektroniczne, tygodniowe
publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu,
publikacje tygodniowe ładowalne w postaci elektronicznej
z Internetu, instrukcje obsługi w formie elektronicznej, oprogramowanie elektromechaniczne, elektroniczne nośniki
danych, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, urządzenia i przyrządy do prowadzenia dystrybucji energii elektrycznej, urządzenia do nieprzerywalnego zasilania energii
[zasilacze UPS], urządzenia do poprawy efektywności energetycznej, urządzenia do regulowanego zasilania, 39 magazynowanie energii elektrycznej, przewóz samochodami ciężarowymi, usługi pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów,
holowanie i transport samochodów w ramach usług pomocy
drogowej, przewożenie i dostarczanie towarów, usługi kurierskie, dostarczanie towarów przez kuriera, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dystrybucja [transport]
towarów drogą lądową, dostawa droga lądową, gromadzenie

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 9 okulary przeciwsłoneczne, 14 biżuteria z metali szlachetnych, wyroby jubilerskie z metali szlachetnych
i pokrywane, zegarki, części i akcesoria do zegarków, 18 wyroby ze skóry: torby, teczki, portfele, 25 odzież, marynarki,
garnitury, spodnie, spódnice, sukienki, kurtki, koszule, swetry,
koszulki, bluzy, bluzki, krawaty, skarpety, czapki, szaliki, rękawiczki, okrycia wierzchnie, odzież skórzana, obuwie, wyroby
ze skóry paski do spodni, 42 projektowanie kolekcji odzieżowych i dodatków do odzieży.
(210) 506726
(220) 2019 11 13
(731) OSSOLIŃSKI TOMASZ ZBIGNIEW 1993, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 26.13.25
(510), (511) 9 okulary przeciwsłoneczne, 14 biżuteria z metali szlachetnych, wyroby jubilerskie z metali szlachetnych
i pokrywane, zegarki, części i akcesoria do zegarków, 18 wyroby ze skóry: torby, teczki, portfele, 25 odzież, marynarki,
garnitury, spodnie, spódnice, sukienki, kurtki, koszule, swetry,
koszulki, bluzy, bluzki, krawaty, skarpety, czapki, szaliki, rękawiczki, okrycia wierzchnie, odzież skórzana, obuwie, wyroby
ze skóry paski do spodni, 42 projektowanie kolekcji odzieżowych i dodatków do odzieży.
(210) 506743
(220) 2019 11 14
(731) MARCINIAK MARIUSZ WIO-MAR, Jarnice
(540) (znak słowny)
(540) JAŚKOWE
(510), (511) 4 pellet drzewny, sprasowane trociny drzewne do użytku jako paliwo, 31 artykuły jadalne do żucia dla
zwierząt, jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych,
jadalne smakołyki dla zwierząt, karma dla gryzoni, karma
dla zwierząt domowych, siano, mieszanki ziaren roślin dzi-
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kich, nasiona dla ptaków, pasze zwierzęce zawierające siano, pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków,
wióry z drewna do użytku jako posłanie dla zwierząt, wióry
z drewna do użytku jako podściółka dla zwierząt, zioła świeże, nieprzetworzone zioła, świeże warzywa i owoce, ściółka dla zwierząt, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w zakresie artykułów jadalnych do żucia dla zwierząt za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży, hurtowni
oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w zakresie jadalnych produktów do żucia dla zwierząt domowych za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży, hurtowni oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie jadalnych smakołyków dla zwierząt za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży,
hurtowni oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w zakresie karmy dla zwierząt domowych za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży, hurtowni
oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w zakresie karmy dla gryzoni za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży, hurtowni oraz sieci Internet, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie pokarmów dla
zwierząt domowych w formie gryzaków za pośrednictwem
stacjonarnych punktów sprzedaży, hurtowni oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie pasz
zwierzęcych zawierających siano za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży, hurtowni oraz sieci Internet,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie mieszanek
ziaren roślin dzikich za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży, hurtowni oraz sieci Internet, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w zakresie nasion dla ptaków za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży, hurtowni
oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
siana za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży, hurtowni oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie świeżych ziół, nieprzetworzonych
ziół za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży,
hurtowni oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w zakresie świeżych owoców i warzyw za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży, hurtowni oraz
sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej wiórów
z drewna do użytku jako posłanie i podściółka dla zwierząt
za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży, hurtowni oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie ściółki dla zwierząt za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży, hurtowni oraz sieci Internet,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie pelletu
drzewnego i sprasowanych trocin drzewnych do użytku jako
paliwo za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży, hurtowni oraz sieci Internet, usługi w zakresie skupu ziół,
siana, owoców, warzyw, wiórów drewnianych.
(210) 506746
(220) 2019 11 14
(731) SZYMAŃSKI MARCIN, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) OLEJANKA
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, kosmetyki,
kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy
kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła, odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji
włosów, pomadki do ust, preparaty do demakijażu, preparaty kosmetyczne do kąpieli.
(210) 506747
(220) 2019 11 14
(731) KWAŚNA PATRYCJA WORKER SUPPORTER, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MC MENTAL CORE

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, 41 doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], organizacja
szkoleń, prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia biznesowe, szkolenia pod kierunkiem trenera, usługi trenerskie.
506750
(220) 2019 11 14
GREEN LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Targ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUNOMI

(210)
(731)

(531) 26.04.06, 26.11.01, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 aparatura i urządzenia do gromadzenia
i przechowywania energii elektrycznej, urządzenia do regulacji energii elektrycznej, elektroniczne zasilacze, osprzęt
do oświetlenia ściennego [przełączniki], urządzenia do sterowania energią elektryczną, aparatura i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia
do przewodzenia energii elektrycznej, aparatura i urządzenia
do regulowania elektryczności, 11 lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, elektryczne urządzenia oświetleniowe
do wnętrz, żarówki oświetleniowe, oświetlenie sufitowe,
urządzenia i instalacje oświetleniowe, osprzęt oświetleniowy, osprzęt do oświetlenia, 35 usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem.
506756
(220) 2019 11 14
MIDPOINT 71 - CORNWALL INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDATOWO-AKCYJNA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIDPOINT 71

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.07.01, 26.05.04
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury,
kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki,
naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji
działalności obiektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia dla
celów promocji działalności obiektów mieszkaniowych
biurowych i handlowych, 25 ubrania w tym koszule, bluzki,
kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności obiektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych,
35 reklama, koszty (analiza), księgowość, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpo-
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wszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków,
prospektów, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach
działalności obiektów mieszkaniowych, biurowych, usługowych i handlowych, 36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, wynajem i dzierżawa
nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych, mieszkaniowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, sprzedaż i pośrednictwo w sprzedaży
nieruchomościami, w ramach działalności usługi w zakresie
działalności obiektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 37 usługi budowlane, remontowe, instalacyjne,
wykończeniowe dotyczące obiektów mieszkaniowych,
biurowych, usługowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży oraz wynajmowanie sal
na posiedzenia w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności
obiektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych,
43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje,
kawiarnie w ramach działalności obiektów mieszkaniowych
biurowych i handlowych.
(210) 506774
(220) 2019 11 14
(731) BIDZIŃSKA KARINA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MIRACLE MAKEUP KARINA BIDZIŃSKA
(510), (511) 44 fryzjerstwo, usługi fryzjerskie, salony fryzjerskie, usługi salonów fryzjersko - kosmetycznych, usługi kosmetyczne, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, zabiegi kosmetyczne, usługi w zakresie porad kosmetycznych, zabiegi
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi kosmetyczne
w zakresie wykonywania makijażu, usługi pielęgnacji urody,
doradztwo w zakresie urody.
506952
(220) 2019 11 20
GENERAL HEMP MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mysłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dobrekonopie

(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 nasiona konopi włóknistej (siewnej) spożywcze, olej z konopi włóknistej (siewnej), przekąski na bazie konopi włóknistej (siewnej), tłuszcze z konopi włóknistej (siew-
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nej), wyciągi z konopi włóknistej (siewnej) dla celów spożywczych, 30 ciastka z dodatkiem konopi włóknistej (siewnej),
napoje z konopi włóknistej (siewnej), herbatniki z dodatkiem
konopi włóknistej (siewnej), makarony na bazie konopi włóknistej (siewnej), mąka z konopi włóknistej (siewnej), płatki
z konopi włóknistej (siewnej), przekąski z konopi włóknistej
(siewnej), przyprawy z konopi włóknistej (siewnej), słodycze
z konopi włóknistej (siewnej), słodycze do ssania z konopi włóknistej (siewnej), sól kuchenna z dodatkiem konopi
włóknistej (siewnej), wyroby cukiernicze zawierające konopie włókniste (siewne), żywność na bazie konopi włóknistej
(siewnej), 31 mączka z konopi włóknistej (siewnej), makuchy
konopne z konopi włóknistej (siewnej), nasiona konopi włóknistej (siewnej), otręby konopne z konopi włóknistej (siewnej),
pasze z konopi włóknistych (siewnych), produkty uboczne
z procesu obróbki konopi włóknistych (siewnych), sadzonki
konopi włóknistych (siewnych), siano konopi włóknistych
(siewnych), ziarna konopi włóknistych (siewnych), produkty
uboczne z procesu obróbki ziaren konopi włóknistych (siewnych), ziarna konopi włóknistych (siewnych) do żywienia
zwierząt, 32 esencje z konopi włóknistych (siewnych) do produkcji napojów, lemoniady z dodatkiem ekstraktu z konopi
włóknistych (siewnych), napoje bezalkoholowe na bazie
konopi włóknistych (siewnych), 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej
produktów kosmetycznych na bazie konopi włóknistych
(siewnych) a mianowicie: oleju konopnego do celów kosmetycznych i pielęgnacyjnych oraz antyseptycznych, esencji
olejowych do celów kosmetycznych, sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej
kosmetyków na bazie oleju konopnego z konopi włóknistych
(siewnych) oraz preparatów kosmetycznych do pielęgnacji
skóry a mianowicie mydeł, żeli, balsamów, szamponów, kremów, odżywek do ciała i włosów, płynów pielęgnacyjnych,
sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz za pomocą środków
komunikacji elektronicznej produktów farmaceutycznych
zawierających nasiona konopi włóknistych (siewnych) oraz
olej konopny z konopi włóknistych (siewnych), sprzedaż
hurtowa i detaliczna oraz za pomocą środków komunikacji
elektronicznej suplementów diety zawierających białka, suplementów diety zawierających enzymy, suplementów diety
zawierających olej konopny z konopi włóknistych (siewnych),
błonnika pokarmowego, białkowych preparatów farmaceutycznych, dietetycznej żywności zawierającej nasiona
konopi włóknistych (siewnych), ziół leczniczych, herbatek
leczniczych, słodyczy z produktami konopnymi, olejów konopnych do celów spożywczych, mąki z nasion konopnych
z konopi włóknistych (siewnych), napojów na bazie konopi
włóknistych (siewnych), otrąb konopnych konopi włóknistych (siewnych), ziaren konopi włóknistych (siewnych).

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

501343, 501344, 502349, 503496, 505616, 505658, 505981, 505982, 505993

2

502349, 505658, 505993

3

504245, 504621, 504849, 504928, 505210, 505211, 505212, 505222, 505223, 505491, 505714, 505739, 505745,
505765, 505772, 505775, 505982, 505993, 506060, 506197, 506198, 506203, 506205, 506261, 506298, 506304,
506313, 506746

4

504849, 506655, 506657, 506658, 506743

5

483384, 503491, 504083, 504245, 504621, 504839, 504928, 505343, 505620, 505622, 505627, 505632, 505690,
505714, 505739, 505765, 506109, 506113, 506219, 506238, 506239, 506443, 506684, 506685, 506686, 506687,
506688, 506715

6

501145, 504217, 504219, 505213, 505426, 506290

7

504886, 505649, 505777, 505982

8

501145, 504886

9

490637, 492179, 497438, 497590, 501145, 501503, 501992, 502837, 503446, 503641, 504234, 504251, 504886,
504888, 504889, 504965, 505163, 505164, 505284, 505679, 505878, 505944, 505964, 506040, 506197, 506207,
506249, 506310, 506490, 506491, 506506, 506669, 506720, 506725, 506726, 506750

10

503641, 504886, 505500, 505679, 506121, 506249, 506506

11

501145, 501992, 504886, 505001, 505426, 505649, 506370, 506500, 506501, 506750

12

501145, 506222, 506290

13

504502

14

505002, 506725, 506726

15

502672

16

490637, 497438, 498251, 502777, 502837, 504888, 504889, 504997, 505652, 505852, 506197, 506310, 506756

17

502349, 506314, 506370

18

498251, 501145, 504723, 505001, 505163, 505164, 506725, 506726

19

502349, 502777, 504241, 505213, 505426, 505658, 506314, 506370

20

504241, 504786, 505001, 505214, 505281, 505282, 505284, 506089, 506090, 506311, 506312, 506370

21

501145, 504886, 506421, 506756

24

505001, 506303, 506319

25

490637, 498251, 501145, 504723, 504888, 504889, 504997, 506087, 506089, 506090, 506197, 506462, 506482,
506506, 506681, 506683, 506725, 506726, 506756

26

506392, 506683

28

490637, 504888, 504889, 505001, 506040, 506197, 506207

29

501111, 503588, 504826, 504977, 505034, 505650, 505973, 506028, 506069, 506071, 506074, 506075, 506238,
506239, 506241, 506338, 506384, 506443, 506474, 506676, 506952

30

498696, 501111, 502137, 502297, 504884, 504977, 505034, 505451, 505574, 505608, 505625, 505973, 506089,
506090, 506197, 506233, 506238, 506239, 506241, 506317, 506338, 506384, 506487, 506676, 506952

31

501343, 501344, 503487, 503488, 503489, 505034, 505616, 506241, 506338, 506443, 506743, 506952

32

504884, 505034, 505574, 505590, 505592, 505973, 506088, 506197, 506241, 506338, 506427, 506712, 506952

33

501882, 504605, 504606, 504607, 504608, 504639, 504641, 504713, 504714, 505231, 505234, 505574, 505592,
505792, 506706, 506714

34

483384, 506666
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1

2

35

468391, 481065, 490637, 497438, 501503, 502777, 502837, 502869, 503494, 503495, 503496, 503841, 504006,
504009, 504217, 504219, 504222, 504228, 504241, 504251, 504271, 504723, 504738, 504742, 504786, 504884,
504886, 504888, 504889, 504977, 505001, 505033, 505148, 505149, 505163, 505164, 505213, 505287, 505333,
505529, 505574, 505616, 505620, 505622, 505627, 505632, 505702, 505714, 505831, 505852, 505854, 505857,
505878, 505955, 505961, 505976, 505989, 506219, 506238, 506239, 506249, 506310, 506329, 506369, 506370,
506392, 506490, 506491, 506503, 506655, 506657, 506658, 506666, 506683, 506705, 506707, 506743, 506747,
506750, 506756, 506952

36

481065, 497438, 501335, 501503, 502715, 502777, 503492, 504225, 504228, 504241, 504251, 504529, 504824,
504833, 505033, 505697, 505702, 505787, 505976, 505984, 505989, 506477, 506481, 506497, 506756

37

485419, 502777, 504228, 504241, 504251, 504271, 504529, 505649, 505831, 505858, 506249, 506290, 506370,
506490, 506491, 506497, 506756

38

490637, 497438, 501503, 503446, 503479, 504225, 504271, 504888, 504889, 504907, 505878, 506207, 506310

39

490565, 490637, 497438, 501335, 504228, 504884, 505450, 505459, 505777, 505981, 505993, 506197, 506290,
506655, 506657, 506658, 506720, 506756

40

501335, 503494, 504217, 504219, 504251, 504786, 505993, 506329, 506392, 506655, 506657, 506658, 506712

41

490637, 497438, 498251, 498952, 501343, 501344, 502672, 502715, 503240, 503403, 503848, 504251, 504738,
504742, 504888, 504889, 504997, 505033, 505287, 505574, 505679, 505702, 505852, 505854, 505857, 506060,
506089, 506090, 506197, 506207, 506219, 506263, 506310, 506366, 506369, 506392, 506421, 506436, 506641,
506711, 506747, 506756

42

497438, 501503, 502777, 503841, 504221, 504241, 504251, 504271, 504529, 504888, 504889, 505649, 505702,
505777, 505976, 506370, 506490, 506491, 506497, 506641, 506669, 506716, 506725, 506726

43

498696, 501432, 503493, 504225, 504228, 504241, 504694, 504977, 505148, 505149, 505490, 505574, 505625,
505682, 506033, 506270, 506366, 506421, 506427, 506474, 506712, 506756

44

497438, 502672, 502837, 502924, 503294, 503493, 504006, 504009, 504228, 504458, 504460, 504738, 504742,
504849, 504928, 505033, 505148, 505149, 505679, 505714, 505990, 506014, 506060, 506249, 506298, 506316,
506392, 506460, 506641, 506774

45

497438, 505854, 505994, 506027, 506436

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

# TAG
32 645 66 66 24h TAXI bajera
4FOULEE
9 NIN’S SPORTS BAR & RESTAURANT
96ENDURO
A AIMCONTROLLERS.COM
AADVANTAGE EXECUTIVE PLATINUM
ADAMED TECHNOLOGY
ADAMED TECHNOLOGY
AFRONIS CARE
AG KOMPRESSOREN
AGRIIODINE 53 I 126.904 PROPHYLAXIS
AGROJODO 53 126.904 I PROFILAKTYKA
AK AGATA KOWALSKA HAIR DESIGNER
& INSTRUCTOR
Aksamitki SELECTION
ALBERO MEBLE
ALL MAX BURGERS BŁAŻEJ OLSZEWSKI
AMIPRYD
ANGELO
ARAGON
aragon
AURELTON
AuroGastro
AuroIBS
Axtel
B1
Best Citrus
Best Rust
Best Scal
BIG MASS
bikemoto
bikemoto
BIOROL
Biotylek
bioveri
BOSKI ADWENT
BRASS TONE AUDIO
BROWAR HEILSBERG
butik your new style
by IL MAESTRO
by IL MAESTRO
C
cane gatto
CAPACA

506666
505459
503848
506421
498251
506040
490565
504824
504833
505739
505649
501343
501344
506460
506487
505214
505682
505343
504605
505281
505284
506715
506109
506113
505878
503446
505982
505993
505981
505658
505955
505961
503496
505714
505034
505652
505964
506712
504723
504606
504607
506436
505529
504641

CARROT
CHAMELOO
CHAMELOO
CHARSPINE system VBR
Vertebral Body Replacement System
Chrupkojady
CKP real CENTRUM KONTAKTÓW
PARTNERSKICH
CleanHero
CLEANT
CLEANTMIX
ClubMed
CyberPunk
CYCLOTECH
Czerwone Szpilki BADAJ, WALCZ, ŻYJ !!!
Dandycode
DEBOV WINDOWS FENSTER FINESTRE
decofire Home & Garden
dentica
dentica
DIABETIHELP
DIAMOND
DK Dworek Komorno
dobrekonopie
DOROTHY
DOT INTERIORS
Drift MASTERS WORLD CHAMPIONSHIP
DRONES
Drukarnia pierwszego wyboru
DZIKA
DZIKIE
DŹWIĘKOTERAPIA REZONANS ŹRÓDŁA
Ecto-Vet
edumag
EKOGROSZEK BURSZTYN
EKOMPRES
ELEGANTIS
Elite
ESSENTIVALpro
ESTEMEDIS
estetyka i ekologia DREWDOM
EXTRA RADIO
FAME TATTOO TATTOO & PIERCING
favi
FINGROW

503494
505772
505775
506121
505608
505697
485419
506087
506089
503641
505282
501145
505033
497590
505213
506500
506198
506203
504245
505491
506366
506952
506392
506716
505857
505500
468391
506239
506238
502672
505765
506263
506658
505690
506303
506261
504621
504928
504786
504907
503294
506503
506707
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1

FONETIKA Centrum Protezowania
i Rehabilitacji Słuchu
FORTUNABET
GENT / FUND
GENT / HOLDING
GENT / INVESTMENT
GENT / LEGAL
Gentleman’s RALLY
GEOTECHNICA Toruń
gotovege
Góralskie Pokusy
GRANDMA’S
Grill 360° Feel The Grill
GUSTIMO
Guut immunity
Guut metabolism
Guut mood
Guut vitality
Heart of Art
HERTZ BATTERIEN
HIGH LANDS
HOME PRO
HT Hydro-Top
HYPER ISOTONIC #SiłaCharakteru
I Putu Miasta METHOD
IKARDIA
Impresariat TVP
Infevagin
inPlus
INTI
IZOHEM
JAŚKOWE
JURAJSKIE SMAKI ZIMY
KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA
BIURO RACHUNKOWE GWARANT
Kawałek szczęścia
KIROV.PL STRATEGIC NEGOTIATORS
KOMART
KPB
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
KRUK PIWO MANUFAKTUROWE
KRUK
KUCHNIA DLA KONESERA
KUKUŁA HEALTHY FOOD
KUKUŁA HEALTHY FOOD
Kur & wino
LAFRENTZ
Lanofe 1
LAS Academy
LEKOSTER
LIONFISH

2

506249
505287
505989
505976
505984
505994
498952
504221
506676
506384
503588
506501
506319
505620
505622
505627
505632
505702
504965
483384
506314
505426
506427
506316
502924
504888
503491
481065
501992
502349
506743
506088
506705
506233
505852
501335
505831
504738
505590
505592
505650
505148
505149
506474
506497
504886
503403
504234
504228

79
1

LODOWA WYSPA
Logtech
LONGLIFE
LORABEX
luminadent
lunadental
lunamedic
LUNOMI
LUPINA INTERNATIONAL
M MLEQO
M Orient Herbal Therapy
Madam Brine EXCLUSIVE BUTIK
MANUFAKTURA PIEROGA
W PARKU ZDROJOWYM MATECZNY 1905
Markowi Biegacze
MC MENTAL CORE
MEVLANA KEBAB
MIDPOINT 71
Milch KARAMELLEN MADE IN POLAND
Luxury MILK FUDGE
MIRACLE MAKEUP KARINA BIDZIŃSKA
MJUKINUUKI
MOCNI POMOCNI
MOCNI POMOCNI
Mr.Rentier
MURAPOL REAL ESTATE
Naturalnie ...dla zdrowo myślących
nature queen piękno z natury
NATURE QUEEN
Nela mała reporterka
NEOPROFI always perfect care
noctodine
Noctodyne
Nutpro
NUTRAHOG
NUTRALET
NUTRASOW
OLEJANKA
OLIVIA
one trend
Optima Cardio + potas
Optima Cardio
Optima Neuro
Optima Omega 3
Optima Osteo
Ossoliński
OŚRODEK CENTRUM KIMKOLWIEK JESTES
- JESTES TU MILE WIDZIANY
OŚRODEK CENTRUM TWÓJ PSYCHOLOG
W CENTRUM MIASTA
OUT OF THE BOX English by Jordan

2

498696
505777
505679
506686
505223
505211
505212
506750
505858
506681
506298
506462
504977
506027
506747
506270
506756
502137
506774
505001
506477
506481
504225
502777
505333
506304
506313
506197
503495
505222
505210
506506
503487
503489
503488
506746
504241
503841
506071
506028
506069
506075
506074
506725
504458
504460
503240

80

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

OWOLOVO Beet&Go
BEETROOT POWERSHOT
OWOLOVO BEET&GO
PAN LOKALNY EST. 2018
PANOVA Since 1987
PARIS
Pastel Bubble
PATRIOT KING
PATRIOT PLUS
PFA POLSKA FABRYKA AMUNICJI
piccolo
pierogarnia MANDU
PILIPILI ZANZIBAR JAMBIANI
Pluszersi
PODLASKIE MŁYNY TRADYCYJNIE
OD 1948 ROKU
Polsect
Polseczko
Polskie Jabłko
PROSIAK POLSKI KEBAB & FAST FOOD
PUKAO
Pure ice
PZU ŻYCIE
REJMET
REJMET
RoyalDesign
ROZETIMAD
S HENRYK SIENKIEWICZ 1846-1916
HENRYK SIENKIEWICZ
S Sadia
SAFE NEST EST. 2019 DEVELOPMENT GROUP
SAIKO - med
Sano V WETERYNARIA
SEASHELL
Secret garden GROUP
SEWILLA
SOFTEYE BLEPHA
SOFTEYE GEL
SOFTEYE LIPID
SOFTEYE NET
SOFTMED LASER
SOFTMED-LASER
SoftPos
SOKOŁÓW ULUBIONY SMAK POLAKÓW
SONKO LEKKKIE

2

506241
506338
502869
504251
506311
505944
506657
506655
504502
505625
504694
504849
504889
505451
505234
505231
506711
501432
504639
504884
497438
504217
504219
506329
504083
505792
501111
504529
506219
506443
504713
505490
506312
506685
506684
506688
506687
506014
505990
501503
504826
505973

Nr ZT51/2019
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2

SPRING BY CITI
STACJA BARBER
STEEL ESSENCE
Strefa Psyche
SUPLINDEX
SWOJSKI WYRÓB SPRAWDZONE PRODUKTY
TATURO
taxibajera.pl
Telfon Poland Sp.z o.o.
THE NEW LAND
tołpa. [BLACK FROM NATURE]
TotalCasino
TRANS QUADRO
TWK UBEZPIECZENIA TADEUSZ KĘDZIOR
Ub Ubiquiti Polska
UCK
Upstream solutions
UPSTREAM SOLUTIONS
Usta Usta DRINK BAR
V VOLTBOX
VALLE NOSTRO
VET CARE PET HEALTH PROTECTION
VET CARE
VIXA WEAR
wesa
wesob
Wędkarski Świat
WHITE SWAN JALAP GEN. TRAD
& IMPORT LTD GOLD SWAN
WIELKI BŁĘKIT
WILANOWSKIE WILKI UKS
WINNICA KONASZÓWKA
WŁOSKA IZBA HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA
W POLSCE
WM
Wokas Made in Nature
Wódka strażacka
WSPON POZNAŃ
X-MOVE
XO Simple Is Beauty
XO
z nutą łącką
Zenit
ZKS STAL RZESZÓW

505787
506060
505745
506310
502837
504222
506683
505450
503479
504714
506205
506207
506370
503492
504271
506641
506490
506491
506033
506720
504608
504009
504006
506482
492179
506290
490637
502297
503493
506369
501882
505854
505002
505616
506706
502715
506222
505164
505163
506714
504839
504997

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.
799978
852428
1216836
1361021
1499747

1499755
1499780
1499812
1499834
1499847
1499884
1499897
1499903
1499932
1500009
1500069
1500092
1500110
1500128
1500134
1500146
1500152
1500184
1500185
1500187

Del Castello (2019 11 13)
CFE: 25.03.01, 27.05.01
30
VEDA (2019 10 18)
33,
Skippy (2019 10 18)
CFE: 03.01.16, 27.05.07
3, 5, 28
SORBEX (2019 10 15)
5
CORe GASIFICATION TECHNOLOGY
(2019 09 24)
CFE: 01.15.15, 25.12.01,
7, 11, 37, 42
26.01.12, 27.05.10, 29.01.12
manorm (2019 07 08)
5
2019 07 08)
CFE: 02.09.14
5
BioTrim (2019 10 07)
CFE: 26.01.01, 27.05.09
3
b (2019 10 28)
CFE: 27.05.21
25
VP auto (2019 10 03)
CFE: 24.07.01, 25.07.02,
35, 36, 37, 42
27.05.10
eG70 (2019 09 24, 2019 09 11)
12
eG80 (2019 09 24, 2019 09 11)
12
Horion (2019 09 12)
CFE: 27.05.01
9
LOUIS VUITTON PARIS
(2019 05 22, 2018 11 26)
CFE: 09.01.25, 25.07.01, 27.05.10, 29.01.12
18
TSVANDARI (2019 07 26)
33, 35
2019 10 28)
CFE: 26.13.25
28
LUCKY FLY (2019 09 11, 2019 09 05)
32, 33
2019 10 28)
CFE: 05.03.04, 05.13.08, 26.01.03, 28.03.00
30
ZAMEGA (2019 09 04, 2019 03 25)
5
ASTORE (2019 06 11, 2018 12 13)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
35
2019 08 26)
CFE: 26.03.01, 26.05.01
9
GFB (2019 09 02)
CFE: 26.11.03, 26.15.01, 27.05.24, 29.01.13
29
YINGTU (2019 10 31, 2019 07 16)
CFE: 01.15.09, 27.05.01
35
CHENGZE (2019 10 31, 2019 07 16)
CFE: 26.13.01, 28.03.00
38
STRATEGIC COMMERCIAL AVIATION
36, 39
LIQUIDITY ENTERPRISE (2019 10 09)

1500203
1500226
1500235
1500240
1500264
1500290

1500327
1500329
1500336
1500353
1500362
1500367
1500451
1500453

1500484
1500486
1500529
1500560
1500650
1500673
1500712
1500718

2019 10 31, 2019 07 16)
CFE: 28.03.00
9
LENQUEEN (2019 10 31, 2019 07 16)
CFE: 26.04.18
7
ZICAR (2019 10 16)
CFE: 26.04.18, 27.05.10
7
2019 10 31, 2019 07 16)
CFE: 28.03.00
9
FRANÇOIS d’AUBIGNÉ
33
(2019 09 23)
Titanic II
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
2019 10 01)
22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45
2019 11 01)
CFE: 28.03.00
45
WANSHSIN (2019 10 25)
CFE: 24.15.21, 26.07.15, 27.05.01
7
AVICHE (2019 07 24)
CFE: 27.05.01
11
FORM’FLAKES (2019 09 23)
30
G GREENLOG (2019 05 31, 2019 05 31)
CFE: 26.04.09, 27.05.12, 29.01.12
39
eurosender (2019 10 08)
CFE: 24.15.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
39
2019 05 16)
CFE: 26.13.25, 29.01.03
1, 17, 19, 20
SILON Fibres Compounds
(2019 06 25, 2019 01 25)
CFE: 26.04.05, 26.11.03, 26.13.25,
1, 17, 22
27.05.10, 29.01.12
ABITO (2019 05 28)
CFE: 26.04.05, 27.05.01
25
COMFY (2019 07 29)
CFE: 25.03.01, 26.01.03,
9, 11, 35
26.04.05, 29.01.13
STRATEGIC COMMERCIAL AIRCRAFT
36, 39
LIQUIDITY ENTERPRISE (2019 10 09)
DESQUILES (2019 09 23)
32, 33
HILBORG (2019 09 23)
32
KAT (2019 07 02)
CFE: 26.04.07, 27.05.24, 29.01.12
9
DUC DE BORZAC (2019 09 23)
33
CHAQUE JOUR SANS GLUTEN
29, 30
(2019 09 23)

82
1500727
1500770
1500809
1500891
1500940

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
Zeckito
5, 19, 21
(2019 09 05, 2019 04 04)
BURG basic (2019 06 11, 2019 06 05)
CFE: 07.01.01, 26.04.05, 27.05.09
7, 11, 21
LIVOPE (2019 11 01)
CFE: 27.05.17
9
RILAZEN (2019 09 18, 2019 09 11)
5
IchAda (2019 08 23)
7

1500956
1500995
1501045
1501057
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SOKOLOV (2019 08 30)
CFE: 27.05.01
3, 9, 14, 18, 25, 32, 33, 34, 35
GJIOVANI (2019 05 07)
CFE: 27.05.01
9, 14, 35
ALGAENIA (2019 10 09)
1
CLEVER CONVENIENCE
7, 9, 37
(2019 05 02)

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

2

1

1500451,

1500453,

1501045

3

1216836,

1499812,

1500290,

1500956

4

1500290

5

1216836,
1500891

1361021,

1499755,

1499780,

1500128,

1500290,

1500727,

6

1500290

7

1499747,
1501057

1500226,

1500235,

1500290,

1500329,

1500770,

1500940,

8

1500290

9

1499903,
1500809,

1500146,
1500956,

1500203,
1500995,

1500240,
1501057

1500290,

1500486,

1500673,

11

1499747,

1500290,

1500336,

1500486,

1500770

12

1499884,

1499897,

1500290

13

1500290

14

1500290,

1500956,

1500995

15

1500290

16

1500290

17

1500290,

1500451,

1500453

18

1499932,

1500290,

1500956

19

1500290,

1500451,

1500727

20

1500290,

1500451

21

1500290,

1500727,

22

1500290,

1500453

24

1500290

25

1499834,

26

1500290

27

1500290

28
29

1500770

1500290,

1500484,

1500956

1216836,

1500069,

1500290

1500152,

1500290,

1500718

30

799978,

1500110,

1500290,

1500353,

1500718

32

1500092,

1500290,

1500560,

1500650,

1500956

33

852428,
1500956

1500009,

1500092,

1500264,

1500290,

1500560,

1500712,

34

1500290,

1500956

35

1499847,
1500995

1500009,

1500134,

1500184,

1500290,

1500486,

1500956,

36

1499847,

1500187,

1500290,

1500529

37

1499747,

1499847,

1500290,

1501057

38

1500185,

1500290

39

1500187,

1500290,

1500362,

1500367,

1500529

84

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
2

1

40

1500290

41

1500290

42

1499747,

43

1500290

44

1500290

45

1500290,

1499847,

1500327

1500290
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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.
497881
494882
500098

CAE Inc.
2019 08 27
S.C. Johnson & Son, Inc.
2019 09 17
RAUCH Fruchtsäfte GmbH
2019 11 06

501953
9, 35, 42
501545
25
30, 32

SCHWARZ LOTHAR
2019 11 18
TRUS MARIUSZ
2019 11 28

10
5

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

4
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