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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.
(210) 473423
(220) 2017 06 27
(731) Cobi GmbH, Osnabrück, DE
(540) (znak słowny)
(540) SMALL ARMY
(510), (511) 9 gry komputerowe w formie programów komputerowych na nośnikach, oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, oprogramowanie do gier wideo, oprogramowanie edukacyjne, publikacje elektroniczne, 16 torby papierowe do pakowania, torby z tworzyw sztucznych
do pakowania, torby na prezenty, papier do pakowania, pudełka kartonowe, pudełka papierowe, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, artykuły piśmiennicze, przybory
szkolne, publikacje drukowane, albumy, czasopisma, książki,
książeczki, komiksy, kalendarze, naklejki, zakładki do książek,
plakaty, rysunki, koperty, kartki okolicznościowe, ozdoby
z papieru na przyjęcia, druki zaproszeń, papierowe ozdoby,
materiały do modelowania, materiały do rysowania, 28 zabawki, zabawki ruchome, zabawki interaktywne, zabawki
mobilne, maskotki, klocki, lalki, figurki do zabawy, figurki
zabawkowe do kolekcjonowania, gry towarzyskie, gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry planszowe, papierowe
czapeczki na przyjęcia, maski papierowe, artykuły sportowe
i gimnastyczne, ozdoby choinkowe..
(210) 474181
(220) 2017 07 16
(731) LOCH ANDRZEJ LOCH - ANDRZEJ LOCH, Konin
(540) (znak słowny)
(540) blachyzaroodporne
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej budowlanej i handlowej, usługi
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą budowlaną
i handlową, usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą budowlaną i handlową,
usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności
gospodarczej budowlanej i handlowej, pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej budowlanej
i handlowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu żeglarskiego,
sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem internetu
sprzętu żeglarskiego, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie
targów i wystaw celach handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania
rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie marketingu, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych
i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie
danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych

w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena działalności gospodarczej,
audyt przedsiębiorstw, pozyskiwanie informacji o działalności
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja rachunków, wycena działalności gospodarczej, usługi polegające
na programowaniu stron internetowych, w celu zwiększenia
ich odsłon w wyszukiwarkach internetowych, poprzez optymalizację dla wyszukiwarek internetowych, 38 usługi w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych
za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego,
usługi udostępniania programów telewizyjnych oraz audycji
radiowych drogą cyfrową, agencje informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla celów forum
dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji,
poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi
w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy
pomocy komputera, usługi dostarczania informacji on-line
z komputerowych baz danych, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, 42 projektowanie krat, usługi polegające na projektowaniu komputerowych stron internetowych, usługi w zakresie
tworzenia oraz administrowania sieciowymi stronami komputerowymi, usługi utrzymania stron internetowych dla osób
trzecich, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie oprogramowania, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów, administrowanie sieciowymi
stronami komputerowymi oraz portalami internetowymi,
analizy systemów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
powielanie oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, programowanie, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania przeznaczonego
do komputerów i mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną.
(210) 474185
(220) 2017 07 16
(731) LOCH ANDRZEJ LOCH - ANDRZEJ LOCH, Konin
(540) (znak słowny)
(540) e-blachyperforowane
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej budowlanej i handlowej, usługi
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą budowlaną
i handlową, usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą budowlaną i handlową,
usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności
gospodarczej budowlanej i handlowej, pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej budowlanej
i handlowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachun-

Nr ZT52/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

kowości, sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu żeglarskiego,
sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem internetu
sprzętu żeglarskiego, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie
targów i wystaw celach handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania
rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie marketingu, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych
i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie
danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych
w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena działalności gospodarczej,
audyt przedsiębiorstw, pozyskiwanie informacji o działalności
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja rachunków, wycena działalności gospodarczej, usługi polegające
na programowaniu stron internetowych, w celu zwiększenia
ich odsłon w wyszukiwarkach internetowych, poprzez optymalizację dla wyszukiwarek internetowych, 38 usługi w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych
za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego,
usługi udostępniania programów telewizyjnych oraz audycji
radiowych drogą cyfrową, agencje informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla celów forum
dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji,
poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi
w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy
pomocy komputera, usługi dostarczania informacji on-line
z komputerowych baz danych, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, 42 projektowanie krat, usługi polegające na projektowaniu komputerowych stron internetowych, usługi w zakresie
tworzenia oraz administrowania sieciowymi stronami komputerowymi, usługi utrzymania stron internetowych dla osób
trzecich, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie oprogramowania, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów, administrowanie sieciowymi
stronami komputerowymi oraz portalami internetowymi,
analizy systemów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
powielanie oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, programowanie, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania przeznaczonego
do komputerów i mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną.
(210)
(731)
(540)
(540)

492395
(220) 2019 04 04
PRZYBYLSKI BORYS, Bydgoszcz
(znak słowno-graficzny)
2115 GANG

5

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 09.03.09, 09.03.25
(510), (511) 25 odzież.
494543
(220) 2019 01 08
CHIC HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bling

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, sztuczne rzęsy, podkłady
do twarzy, pomadki do ust, 8 frezarki elektryczne do paznokci, 11 lampy UV LED do suszenia paznokci, 16 opakowania
produktów: papierowe, kartonowe i z tworzyw sztucznych.
496067
(220) 2019 02 19
JUNG-OFF-SKA EDYTA JUNGOWSKA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Babska jazda
(510), (511) 38 przekazywanie fonii i/lub wizji, rozpowszechnianie programów telewizyjnych lub radiowych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, teleturniejów i widowisk rozrywkowych i sportowych, programów informacyjnych, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i upowszechnianie informacji, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego,
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu
i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, sieci
teleinformatycznych i przekazu satelitarnego, organizacja
audycji z interaktywnym udziałem widzów, taryfy telefoniczne, udzielanie odpłatnego prawa do korzystania z połączeń
telefonicznych, świadczenie wszystkich powyższych usług
przez Internet.
(210)
(731)

496593
(220) 2019 03 01
INSTYTUT ENERGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) S2IMP
(510), (511) 40 recykling i przetwarzanie odpadów, doradztwo związane z recyklingiem odpadów, recykling i usuwanie osadów ściekowych, higienizacja i granulacja osadów
ściekowych, 42 usługi w zakresie doradztwa technicznego,
badania dotyczące technologii, badania dotyczące recyclingu, ekspertyzy w zakresie technologii, ekspertyzy w zakresie
oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, wytwarzania
odpadów, oceny innowacyjności technologii przetwarzania
odpadów, badania z zakresu analizowania odpadów, doradztwo eksperckie dotyczące technologii, opracowywanie
nowych technologii dla osób trzecich, opracowywanie technologii recyclingu odpadów, opracowywanie technologii
w zakresie higienizacji i granulacji osadów ściekowych, opracowywanie technologii pozyskiwania energii, opracowywanie procesów przemysłowych, usługi projektowe związane
z systemami procesowymi dla przemysłu biotechnologicznego, usługi analizy technologicznej, analizy laboratoryjne,
usługi w zakresie analizy przemysłowej, opracowywanie
projektów technicznych, usługi polegające na automatyzacji
(210)
(731)

6
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procesów przemysłowych, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, usługi inżynierskie w dziedzinie obróbki odpadów, biomasy, kompostu i paliw.
(210) 497008
(220) 2019 03 12
(731) BAKSALARY DARIUSZ ŁUKASZ, Poznań;
GEISLER ROBERT, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SeecOm

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 systemy alarmowe, systemy gaśnicze, systemy
komputerowe, systemy głośnikowe, elektroniczne systemy
kontrolne, systemy nadzoru wideo, systemy przetwarzania
danych, kamery wideo, kamery bezpieczeństwa, kamery telewizyjne, kamery termowizyjne, kamery internetowe, kamery konferencyjne, kamery nadzorujące, kamery pokładowe,
kamery akcji, kamery na podczerwień, kamery aktywowane
ruchem, kamery monitorujące sieć, cyfrowe kamery wideo,
instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, 42 testowanie,
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie
projektowania, usługi w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, opracowywanie projektów
technicznych w dziedzinie sprzętu i oprogramowania komputerowego, wynajem sprzętu i oprogramowania komputerowego, badania i analizy naukowe, projektowanie i rozwój
komputerowego sprzętu i oprogramowania, przemysłowe
analizy i usługi badawcze, monitoring systemów sieciowych,
45 usługi prawne, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
(551) wspólne prawo ochronne
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(531) 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 37 usługi w zakresie prowadzenia działalności
w dziedzinie budownictwa, nadzoru wykonawczego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi
polegającymi na zabudowie i/lub przygotowaniu wnętrz
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usług remontowych, usług wykończeniowych, usług instalacyjnych elektrycznych, gazowych, hydraulicznych i grzewczych, naprawy
wnętrz obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej, restauracji i konserwacji wnętrz, usługi w zakresie wykańczania
mebli, usługi tapicerskie i renowacja mebli, usługi w zakresie
montażu mebli i instalacji sprzętu oraz artykułów i aparatów
dla gospodarstwa domowego, zabudowa i montaż stoisk
wystawowych, 40 usługi stolarskie.
498402
(220) 2019 04 08
VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VV VICTORIA VYNN MASTER GEL SALON MODELING
NAIL GEL TOTALLY CLEAR 01
(210)
(731)

497213
(220) 2016 05 16
BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Nowy Tomyśl
(540) (znak słowny)
(540) TUR
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.24, 19.03.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci,
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu,
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.

497387
(220) 2019 03 19
GRAŁEK CEZARY ALEKSANDER F.H. COMPRA,
Bełchatów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COMPRA recykling

(210)
(731)

(210)
(731)

(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.24, 03.01.04, 26.04.01, 26.04.15,
26.04.02
(510), (511) 40 obróbka materiałów.
(210)
(731)
(540)
(540)

497486
(220) 2019 03 21
SKOTNICKA-HUSIAK AGATA PROWNES, Opole
(znak słowno-graficzny)
PROWNES

498403
(220) 2019 04 08
VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VV VICTORIA VYNN MASTER GEL SALON MODELING
NAIL GEL SOFT PINK 04
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 19.03.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci,
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu,
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.
498408
(220) 2019 04 08
VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VV VICTORIA VYNN MASTER GEL SALON MODELING
NAIL GEL COVER BLUSH 05

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 19.03.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci,
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu,
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.
498410
(220) 2019 04 08
VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VV VICTORIA VYNN FUSION FUSION HAND & BODY
HYDRATING CREAM HARMONY WHITE FLOWERS
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 19.03.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci,
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu,
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maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.
498411
(220) 2019 04 08
VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VV VICTORIA VYNN MASTER GEL SALON MODELING
NAIL GEL MILKY WHITE 02

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.24, 19.03.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci,
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu,
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.
498412
(220) 2019 04 08
VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VV VICTORIA VYNN FUSION FUSION HAND & BODY
HYDRATING CREAM EUPHORIA SWEET IRIS
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 19.03.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci,
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu,
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.
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498413
(220) 2019 04 08
VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VV VICTORIA VYNN FUSION FUSION HAND & BODY
HYDRATING CREAM PARADISE SUNNY FRUITS
(210)
(731)

Nr ZT52/2019

(210) 499436
(220) 2019 05 06
(731) LEWICKA KAROLINA, Sarnaki
(540) (znak słowny)
(540) POCZTA BALONOWA
(510), (511) 28 balony do zabawy, balony do konfetti, 35 usługi w zakresie reklamy wizualnej osób trzecich, zwłaszcza z wykorzystaniem balonów jako powierzchni ekspozycyjnej, usługi
w zakresie sprzedaży balonów reklamowych, usługi w zakresie sprzedaży: balonów, balonów z helem, prezentów, upominków, artykułów dekoracyjnych, artykułów spożywczych,
delikatesowych, gadżetów reklamowych, gadżetów i prezentów firmowych, artykułów papierniczych za pośrednictwem
Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa na podstawie zamówień telefonicznych wyżej wymienionych towarów,
42 usługi w zakresie projektowania balonów.
499514
(220) 2019 05 09
DERMATRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) HyalPen
(510), (511) 10 ręczne urządzenie dedykowane do podawania kwasu hialuronowego bez użycia igły, 41 usługi szkoleniowe dotyczące stosowania ręcznego urządzenia do podawania kwasu hialuronowego bez użycia igły, 44 usługi
z zakresu medycyny estetycznej wykorzystujące ręczne
urządzenie do podawania kwasu hialuronowego bez użycia
igły, usługi kosmetyczne wykorzystujące ręczne urządzenie
do podawania kwasu hialuronowego bez użycia igły.

(210)
(731)
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 19.03.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci,
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu,
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.
498414
(220) 2019 04 08
VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VV VICTORIA VYNN FUSION FUSION HAND & BODY
HYDRATING CREAM RELAXATION MAGNOLIA &
ORCHID

(210)
(731)

(210) 499519
(220) 2019 05 09
(731) WESELAK LUCJAN FIVE REAL ESTATE, Dębica
(540) (znak słowny)
(540) EQUINOX
(510), (511) 31 produkty rolnicze, ogrodnicze, leśne oraz
ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże
owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, pasza
dla zwierząt, słód.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 19.03.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci,
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu,
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.

500730
(220) 2019 06 05
SIWIK CEZARY LANO MEBLE, Tyble
(znak słowno-graficzny)
LANO meble

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 biurka, bezpieczne łóżeczka dziecięce, biurka
modułowe (meble), biurka do celów biurowych, biurka i stoły, dopasowane osłonki na poręcze łóżeczka dziecięcego,
drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, elementy mebli
segmentowych, niemetalowe (meble), elementy meblowe,
elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin (poduszki),
fotele, kanapo-tapczany, kanapy, kanapy rozkładane, komody (meble), łóżka drewniane, łóżka dziecięce, łóżka piętrowe,
materace łóżkowe, meble dla dzieci, meble domowe, meble
sypialne, modułowe układy półek (meble), poduszki, pościel
do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna pościelowa], pościel, oprócz bielizny pościelowej, półki wiszące (meble), półki ścienne, regały.

Nr ZT52/2019
(210)
(731)
(540)
(540)
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500775
(220) 2019 06 05
ZIENKIEWICZ MIECZYSŁAW, Rogoźno
(znak słowno-graficzny)
ORLIKON

(531) 27.05.01, 26.02.07, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane, renowacja i konserwacja
zabytków, izolacja termiczna budynków, usługi termomodernizacji budynków, budowa budynków służby zdrowia,
budowa budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, roboty wykończeniowe, usługi wyburzeniowe, usługi w zakresie
instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, klimatyzacyjnych, usługi w zakresie instalacji gazów medycznych.
501323
(220) 2019 06 18
GRASO MODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POZNAŃ
(540) (znak słowny)
(540) SEMPRE
(510), (511) 25 odzież, odzież męska, damska i dziecięca,
spodnie, 35 usługi w zakresie sprzedaży następujących towarów: odzież, odzież męska, odzież damska, odzież dziecięca, spodnie.
(210)
(731)

501383
(220) 2019 06 19
HAFTARCZUK MICHAŁ LODZIARNIA MARCELI,
Jordanów Śląski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.01.16, 02.09.01, 24.13.01
(510), (511) 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, 35 sprzedaż detaliczna środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi handlu detalicznego w zakresie
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz materiałów medycznych, zarządzanie programami i usługami w zakresie refundacji leków, zarządzanie programami
i usługami refundacyjnymi aptek, 44 usługi farmaceutyczne,
wydawanie środków farmaceutycznych, udzielanie informacji farmaceutycznych, usługi doradztwa farmaceutycznego,
porady w zakresie farmakologii, usługi doradcze dotyczące
farmaceutyków, sporządzanie leków recepturowych przez
farmaceutów, usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania
leków recepturowych, usługi doradcze świadczone przez apteki, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi.
502045
(220) 2019 07 09
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUPAŻ SPIRYTUSÓW KRAFT BIELICE WÓDKA
KRAFTOWA

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.07
(510), (511) 30 lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, lody, lody z automatu, lody softy, lody rzemieślnicze,
gelato [lody], lody mleczne [lody], lody wielosmakowe, lody
owocowe, lody włoskie, sorbety [wodne lody], lody z owocami, lody na bazie jogurtu [lody jako główny składnik],
mieszanki na sorbety [lody], mrożone wyroby cukiernicze
zawierające lody, napoje na bazie kawy zawierające lody (affogato), wafelki do lodów, rożki do lodów, wyroby cukiernicze z lodami, desery lodowe, środki wiążące do lodów [lody
jadalne], napoje lodowe, naturalne aromaty do stosowania
w lodach [inne niż esencje eteryczne lub olejki eteryczne],
43 lodziarnie, mobilne lodziarnie, kawiarnie, bary, przygotowywanie artykułów spożywczych lub posiłków lub napojów
do spożycia na terenie lub poza nim, delikatesy (restauracje).
(210)
(731)
(540)
(540)

501965
(220) 2019 07 08
PASŁAWSKI PAWEŁ SORS, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
APTEKA CENTRUM ZDROWIA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 06.07.04, 06.07.06
(510), (511) 33 wysokoprocentowe napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa) czyste i smakowe, wódka, alkohole destylowane, ekstrakty alkoholowe, gorzkie nalewki, spirytus
spożywczy, 40 produkcja na zamówienie napojów alkoholowych, usługi destylacji alkoholu.
502232
(220) 2019 07 12
YACHT-EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIND & WATER Warsaw Boat Show
WIND and WATER

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.07, 21.03.25
(510), (511) 16 publikacje drukowane, gazety, czasopisma,
książki, broszury, notesy, kalendarze, zeszyty, podręczniki,
ulotki, prospekty, plany, mapy, fotografie, plakaty, 35 organizacja targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, prowadzenie akcji promocyjnej w prasie, radiu, telewizji, Internecie, na wszystkich nośnikach, rozpowszech-
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nianie materiałów, reklamowych, prowadzenie interesów
osób trzecich w zakresie zarządzania i organizacji firm,
doradztwa handlowego, prowadzenie badań rynku, wyszukiwanie kontrahentów, pozyskiwanie i systematyzacja
danych komputerowych baz danych, 38 rozpowszechnianie obrazu i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, udostępnianie
serwisów informacyjnych, udostępnianie on-line publikacji, książek, czasopism, podręczników, map, 41 produkcja
filmów, reportaży, programów telewizyjnych, organizacja
wystaw związanych z żeglarstwem, sprzętem oraz wyposażeniem do żeglowania, organizacja szkoleń, konkursów,
konferencji, seminariów, obozów szkoleniowych, regat, publikowanie książek.
502317
(220) 2019 07 15
PACEK STANISŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE EMIX, Rusinowo
(540) (znak słowny)
(540) BIO NA KAŻDĄ OKAZJĘ LUNCH MINUTE
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), dania
do przyrządzenia na bazie suszonych warzyw i kasz, w których głównym składnikiem są warzywa, dodatki do dań
składające się z suszonych warzyw i kasz do przyrządzenia,
w których głównym składnikiem są warzywa, lunch w pudełku do przyrządzenia składający się z suszonych warzyw i kaszy, w których głównym składnikiem są warzywa,
mieszanki suszonych warzyw i kasz, w których głównym
składnikiem są warzywa, mieszanki warzywne, suszone
warzywa, warzywa liofilizowane, warzywa przetworzone,
potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, przekąski na bazie warzyw, przystawki na bazie warzyw, pokrojone warzywa, uprzednio pokrojone warzywa do sałatek,
sałatki warzywne, suszone owoce, produkty z suszonych
owoców, przekąski na bazie suszonych owoców, mieszanki suszonych owoców, pokrojone owoce, sałatki owocowe,
mieszanki owoców i orzechów, orzechy suszone, suszone
grzyby jadalne, 30 zboża, artykuły spożywcze ze zbóż, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, zboża przetworzone, ziarna przetworzone,
przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych
przez ludzi, suszone ziarna pełnego zboża, przekąski na bazie zbóż, kasze spożywcze, mieszanki kasz i suszonych warzyw, w których głównym składnikiem jest kasza, liofilizowane dania i potrawy których głównym składnikiem jest
kasza, potrawy składające się głównie z kaszy, lunch w pudełku do przyrządzenia składający się z kaszy i suszonych
warzyw, w których głównym składnikiem jest kasza, gryka,
przetworzona, jęczmień do spożycia przez ludzi, jęczmień
łuskany, kasza perłowa, kasza perłowa [przetworzona],
owies do spożycia przez ludzi, owies łuskany, owies przetworzony, produkty spożywcze na bazie owsa, preparaty
z otrębów do spożycia przez ludzi, 31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, rośliny suszone, jęczmień, kasza jęczmienna perłowa [niełuskana], nieprzetworzona gryka, nieprzetworzone siemię lniane, nieprzetworzone zboża, nieprzetworzone ziarna do jedzenia, otręby
zbożowe, surowe i nieprzetworzone ziarna, surowe zboża
[nieprzetworzone].
(210)
(731)

502909
(220) 2019 07 30
STARA SZWALNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT52/2019

(540) STARA szwalnia

(531) 09.05.02, 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie przedsiębiorstwem, administrowanie przedsiębiorstwem, 45 usługi nadzoru związane
z bezpieczeństwem osób i podmiotów gospodarczych, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa.
502911
(220) 2019 07 30
STARA SZWALNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARA szwalnia
(210)
(731)

(531) 09.05.02, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 35 zarządzaniem przedsiębiorstwem, administrowanie przedsiębiorstwem, 45 usługi nadzoru związane
z bezpieczeństwem osób i podmiotów gospodarczych, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa.
503579
(220) 2019 08 19
SYNERGIA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 29.01.06, 26.13.99, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 41 edukacja sportowa, szkolenia związane
ze sprawnością fizyczną i sportem, kursy szkoleniowe, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą
w zakresie klubów fitness i treningu personalnego, trening
umiejętności zawodowych, kształcenie praktyczne poprzez pokazy, kursy instruktażowe, warsztaty szkoleniowe:
instruktaż fitness, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych,
instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych, instruktaż w zakresie gimnastyki, w tym gimnastyki ciążowej, instruktaż w zakresie sportów zimowych, instruktaż w zakresie treningu
kondycyjnego, usługi klubów odnowy fizycznej, prowadzenie zajęć fitness, usługi fitness klubów, usługi siłowni,
usługi trenera osobistego, usługi trenerskie w zakresie
ćwiczeń fizycznych, udostępnianie planów treningowych
i filmów instruktażowych, w tym z wykorzystaniem aplikacji mobilnych i za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, nauczanie
pływania, zajęcia sportowe i rekreacyjne, organizowanie
obozów sportowych, organizowanie obozów rekreacyjnych, doradztwo w zakresie ćwiczeń fizycznych, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie
treningu fizycznego, udostępnianie informacji w dziedzinie
sprawności fizycznej, udostępnianie obiektów i sprzętu
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do ćwiczeń i fitnessu, dostarczanie sprzętu sportowego,
elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, udostępnianie informacji dotyczących treningu
fitness i ćwiczeń fizycznych poprzez media elektroniczne,
w tym za pośrednictwem światowej sieci komputerowej
oraz z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, 44 doradztwo
w zakresie zdrowia i urody, w tym poprzez media elektroniczne, za pośrednictwem światowej sieci komputerowej
i aplikacji mobilnych, doradztwo dotyczące odżywiania,
w tym poprzez media elektroniczne, za pośrednictwem
światowej sieci komputerowej i aplikacji mobilnych, fizjoterapia, fizykoterapia, rehabilitacja.
(210)
(731)
(540)
(540)

503656
(220) 2019 08 21
BIHUN JAKUB TEATR MUZYCZNY FORTE, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
Teatr Muzyczny FORTE

(531) 27.05.01, 04.05.21, 26.11.13, 24.17.12, 24.17.14
(510), (511) 41 usługi teatralne, produkcje teatralne.
503659
(220) 2019 08 21
MYLAN HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) INFLUVIR
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne, mianowicie szczepionki przeciwko grypie do zastosowania u ludzi.
(210)
(731)

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

503662
(220) 2019 09 23
LENART IRENEUSZ OMEGA, Gorzów Wielkopolski
(znak słowno-graficzny)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
21 23 25 27 29 31 O ORANŻADA NAPÓJ GAZOWANY
SŁODZONY Z DODATKIEM SUBSTANCJI SMAKOWO - AROMATYZOWANYCH

(531)

25.01.15, 26.04.02, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.07.01,
27.07.11, 27.07.23, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(210) 503699
(220) 2019 08 22
(731) GMINA WROCŁAW, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) W

(531)

02.01.01, 02.01.23, 02.03.01, 02.03.23, 03.01.01, 03.01.02,
03.01.20, 03.01.24, 03.07.01, 03.07.02, 03.07.24, 26.05.09,
26.05.11, 26.05.14, 26.05.15, 26.05.18, 27.05.01, 27.05.21,
29.01.12
(510), (511) 14 breloczki do kluczy, broszki, ozdobne monety
i medale okolicznościowe, spinki do mankietów, spinki do krawatów, szpilki ozdobne, zegarki, ozdoby z bursztynu, ozdoby
ze srebra, figurki z metali szlachetnych, emblematy z metali
szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, szkatułki na biżuterię, 16 papier, karton, wyroby z tych materiałów, a mianowicie albumy, afisze, plakaty, bloczki do pisania, foldery, akwarele, grafiki, reprodukcje graficzne, atlasy, mapy geograficzne,
przewodniki, wydawnictwa kartograficzne, plany, broszury,
karty okolicznościowe, widokówki, pocztówki, koperty, papeterie, chorągiewki papierowe, sztandary papierowe, czasopisma, periodyki, magazyny, komiksy, dzienniki, gazety, druki,
ulotki, emblematy, fotografie, kalendarze, katalogi, koperty,
karty pocztowe, pocztówki, książki, zakładki do książek, nalepki, nalepki reklamowe, odbitki, notesy, przybory do pisania,
publikacje, wydawnictwa, śpiewniki, repertuary drukowane,
drukowane publikacje i rozkłady, skrypty, szyldy z papieru lub
z tektury, tablice i arkusze ogłoszeniowe z papieru lub z tektury, znaczki pocztowe, bilety komunikacji miejskiej, torby
do pakowania z papieru, folie z tworzyw sztucznych do pakowania, artykuły do pakowania i przechowywania, pudełka
z papieru lub tektury, materiały piśmienne, artykuły biurowe,
wyroby papiernicze i introligatorskie, klisze drukarskie, ramki
na fotografie, 18 walizy, walizki, torby podróżne, komplety
podróżne, torby, torby na zakupy, plecaki, portfele, portmonetki, etui na klucze, portfele na karty wizytowe, opakowania
ze skóry, parasole i parasolki, pokrowce na parasole, parasole
ogrodowe, torby z materiałów tekstylnych, plecaki tekstylne,
komplety podróżne tekstylne, portfele i portmonetki tekstylne, etui na klucze, portfele tekstylne na karty wizytowe,
21 statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje, wyroby
artystyczne wykonane z takich materiałów jak porcelana, terakota lub szkło zawarte w tej klasie, kubki, serwisy do kawy,
herbaty, serwisy obiadowe, zastawa stołowa, wyroby ceramiczne, dekoracyjne, wazony, figurki, doniczki karafki, dzbanki, figurki ze szkła, klosze szklane do przykrywania masła i sera,
miski szklane, pokrywki szklane do naczyń, pojemniki szklane,
kufle, zestawy do przypraw szklane, salaterki szklane, kieliszki,
szklanki, talerze, talerze do ciasta, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki emaliowane, 25 odzież,
koszulki, podkoszulki, koszulki polo, t-shirty, t-shirty z nadrukami okolicznościowymi, nakrycia głowy, czapki, czapeczki,
czapeczki okolicznościowe, 26 paski do noszenia (smycze),
wstęgi do dekorowania, emblematy ozdobne, opaski na ręce,
numery startowe, wstęgi do dekorowania, 30 czekolada, wyroby czekoladowe, batony, pralinki, ciastka czekoladowe, wyroby piekarnicze, herbatniki, wafle, ciasta, ciastka, ciasteczka,
wyroby cukiernicze, słodycze, trufle, cukierki, galaretki owocowe jako słodycze, chipsy zbożowe, płatki kukurydziane, kawa
i namiastki kawy, wyroby z udziałem kawy, kakao i wyroby
na bazie kakao.
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503802
(220) 2019 08 26
NEOIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 500+ DLA KAŻDEGO
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.12, 24.17.05, 24.17.07, 26.04.01, 26.04.17,
26.04.18, 24.13.01
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające wygodnie je oglądać i kupować
w hurtowniach i sklepach ze sprzętem AGD, RTV, IT, GSM, GPS,
komputerami i osprzętem do nich, mediami elektronicznymi,
artykułami elektrycznymi i wyposażenia mieszkań (z wyłączeniem artykułów oświetleniowych), elektroniką użytkową,
sprzętem fotograficznym i telefonicznym oraz częściami zamiennymi i akcesoriami do wymienionych wyrobów, usługi
w zakresie kojarzenia kontrahentów handlowych, 37 usługi
w zakresie montażu, instalacji, napraw i serwisu: sprzętu RTV,
AGD, IT, GSM, GPS, komputerów, artykułów elektrycznych
i wyposażenia mieszkań (z wyłączeniem artykułów oświetleniowych), mediów elektronicznych, sprzętu fotograficznego
i telefonicznego.
503975
(220) 2019 10 14
MEDIA FON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) radio Fon

(210)
(731)

ku, 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,
zamieszczanie treści i informacji na stronach internetowych
oraz kontach społecznościowych związanych z rezonansem
źródła, dźwiękoterapią, muzykoterapią, terapią komórkową,
bioenergoterapią, rehabilitacją energetyczną, odnową biologiczną, udzielanie informacji o technikach, narzędziach, terapiach z zastosowaniem następujących narzędzi: kamertony,
gongi, misy dźwiękowe, monochordy, 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.
(210)
(310)
(731)
(540)
(540)

(531)

504018
(220) 2019 09 02
JABŁOŃSKI WITOLD, Koszalin
(znak słowno-graficzny)
www.AKADEMIA.DŹWIĘKU.com.pl REZONANS
ŹRÓDŁA

29.01.13, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.15, 27.05.17, 24.17.02,
26.04.02, 26.04.07, 26.04.18
(510), (511) 16 książki, okładki płyt CD i DVD papierowe,
czasopisma drukowane, ulotki, materiały reklamowe drukowane, materiały poglądowe drukowane, materiały naukowe
i informacyjne drukowane, wizytówki, 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 wypoczyn-

504102
(220) 2019 09 04
88325082
(320) 2019 03 04
(330) US
Reign Beverage Company LLC, Los Angeles, US
(znak słowno-graficzny)
REIGN

(531) 23.05.05, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.09, 24.09.24, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje sportowe (fitness).
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.01, 26.05.18
(510), (511) 35 reklamy radiowe, 38 transmisja programów
radiowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

Nr ZT52/2019

(531)

504140
(220) 2019 09 05
ILGEZEEM Ltd, Ryga, LV
(znak słowno-graficzny)
RYCERSKI Kvass WARZONY W RYDZE 1863 BEZ
KONSERWANTÓW SŁOWIAŃSKI SMAK KVALITÄTES
GARANTUA

05.07.02, 09.01.10, 06.07.04, 24.03.01, 24.03.07, 24.03.15,
24.03.18, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje w tym napoje bezalkoholowe, napoje
gazowane, napoje serwatkowe, napoje izotoniczne i energetyczne, napoje wyprodukowane z jęczmienia z ekstraktu słodowego, esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów, wody mineralne, syropy do napojów, pastylki do napojów, soki, soki owocowe, soki warzywne, przecierowe soki, kwas chlebowy, proszek do wytwarzania napojów
gazowanych, piwo w tym piwo słodowe, piwo jęczmienne,
kwas jęczmienny, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, wody stołowe, nektary owocowe, warzywne i warzywno-owocowe, soki, nektary, wody smakowe, produkty
do wytwarzania napojów, wyciągi, esencje, koncentraty,
zaprawy i syropy, napoje instant, naturalnie fermentowany
kwas chlebowy.
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504151
(220) 2019 09 05
POMIANOWSKI RAFAŁ, WNUKIEWICZ KAROL
CLINIDENT SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Clinident.pl
(210)
(731)
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(531)

29.01.14, 03.04.01, 03.04.02, 03.04.24, 03.04.26, 25.01.15,
26.01.02, 26.01.17, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.15, 26.04.22,
26.05.01, 26.05.18, 27.05.01
(510), (511) 29 sery twarogowe.
504244
(220) 2019 09 09
INDIGO NAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Louboutin Nails
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji
paznokci, 8 zestawy do manicure, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 44 manicure.
(210)
(731)

(531) 02.09.10, 27.05.01, 27.05.14, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi stomatologiczne,
usługi z zakresu medycyny estetycznej, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

504171
(220) 2019 09 06
PASIK ARKADIUSZ DELTA +, Brzeziny
(znak słowno-graficzny)
DELTA PLUS

504256
(220) 2019 09 09
TELETORIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEST ME STORE
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież modelująca.
(210)
(731)
(540)
(540)

504230
(220) 2019 09 09
KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Włocławek
(znak słowno-graficzny)
KeSeM TWARÓG PÓŁTŁUSTY MIELONY FRISCHKÄSE
HALBFETTSTUFE GEMAHLEN MINCED SEMI-FAT
COTTAGE CHEESE FROMAGE BLANC SEMI-GRAS
MOULU PRODUKT POLSKI

(531)

03.04.01, 03.04.02, 03.04.24, 03.04.26, 25.01.15, 26.01.02,
26.01.17, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.15, 26.04.22, 26.05.01,
26.05.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 sery twarogowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

504231
(220) 2019 09 09
KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Włocławek
(znak słowno-graficzny)
KeSeM TWARÓG ŚMIETANKOWY MIELONY
FRISCHKÄSE-VOLLFETTSTUFE GEMAHLEN MINCED
FULL CREAM COTTAGE CHEESE FROMAGE BLANC
MOULU PRODUKT POLSKI

(531) 24.17.20, 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 wypożyczanie stoisk handlowych, usługi
pośrednictwa w handlu, wynajem dystrybutorów automatycznych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługa dystrybucji
telefonów, smartfonów i akcesoriów GSM, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych
dla osób trzecich, wynajmowanie przestrzeni reklamowej
na stoiskach handlowych, usługi doradztwa w zakresie
zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej handlowej i usługowej, usługi doradztwa specjalistycznego
w sprawach działalności gospodarczej handlowej i usługowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu elektronicznego, komputerowego i telekomunikacyjnego oraz pojazdów elektrycznych i dronów, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu sprzętu elektronicznego,
komputerowego i telekomunikacyjnego oraz pojazdów
elektrycznych i dronów, wynajem sprzętu elektronicznego,
komputerowego i telekomunikacyjnego oraz pojazdów
elektrycznych i dronów, ekspertyzy w działalności gospodarczej, usługi informacji handlowej dotyczącej sprzętu
elektronicznego, komputerowego i telekomunikacyjnego,
promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie i rozpowszechnianie tekstów
reklamowych, 37 usługi w zakresie naprawy, konserwacji,
instalacji i konfiguracji sprzętu elektronicznego, sprzętu
komputerowego, sprzętu telekomunikacyjnego oraz pojazdów elektrycznych i dronów.
(210) 504261
(220) 2019 09 09
(731) WILCZYŃSKI MARCIN IGOR WILD WILLY, Potaśnia
(540) (znak słowny)
(540) Wild Willy
(510), (511) 29 mięso i wędliny, zupy i wywary, ekstrakty
mięsne, suszona wołowina w paskach (beef jerky).
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504265
(220) 2019 09 09
TATULIŃSKA MARIOLA EWA FIRMA HANDLOWA
HANDLOTEX, Szczecinek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Leśny RESORT
(210)
(731)

szampony i detergenty dla zwierząt, 31 karmy i pasze dla zwierząt, żywe zwierzęta, żywność dla zwierząt, karma dla ptaków
i ryb, słód, skorupa wapienna mątwy (dla ptaków w klatkach),
kości dla psów, pasza, świeże owoce i jarzyny, ziemniaki i preparaty z tych towarów jako dodatki do żywności.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności
i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów
w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów
w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach
szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów,
restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje
samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących
restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności
i napojów, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi
doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność
i napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi hotelowe, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, organizowanie
zakwaterowania w hotelach, wycena zakwaterowania w hotelach, udzielanie informacji w zakresie hoteli, udostępnianie
miejsc noclegowych w hotelach, świadczenie usług przez
hotele i motele, elektroniczne usługi informacyjne związane
z hotelami, rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych,
usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi agencji wynajmu mieszkań, pensjonaty, domy
gościnne, rezerwacja miejsc w pensjonatach, zapewnianie
zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach, domy turystyczne, pensjonaty, domy gościnne, wynajem domów
letniskowych, wynajem domków letniskowych, zapewnianie
zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach,
rezerwowanie tymczasowego zakwaterowania w postaci
domów wakacyjnych, wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, usługi
w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych,
ośrodki wypoczynkowe.
(210) 504312
(220) 2019 09 10
(731) KRAJANOWSKI TOMASZ RAFAŁ DATIX, Ostrołęka
(540) (znak słowny)
(540) Terry
(510), (511) 5 substancje i preparaty weterynaryjne, także dla
ptaków i ryb, medyczne dodatki do żywności, środki dezynfekcyjne, fungicydy, pestycydy dla zwierząt domowych i bydła, także w postaci pudrów, w sprayu lub obroży, medyczne
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504317
(220) 2019 09 11
D&P JEDLIŃSKI, KAŁUŻA SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
dp

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub
przy gotowaniu 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
przygotowywaniu 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 deweloperskiej w dziedzinie
budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad
przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usług remontowych, usług 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,
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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.
504319
(220) 2019 09 11
NET MARINE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) net marine group
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.99
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie
kapitałem, zarządzanie majątkiem, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, zarządzanie aktywami i zarządzanie portfolio, zarządzanie finansami
korporacyjnymi, zarządzanie aktywami finansowymi, zarządzanie ryzykiem finansowym, zarządzanie powiernicze
nieruchomościami, zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
planowanie i zarządzanie finansowe, zarządzanie finansowe
rachunkami pieniężnymi, zarządzanie finansowe rachunkami bieżącymi, zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi, zarządzanie finansami dla firm, zarządzanie finansowe
projektami budowlanymi, zarządzanie finansowe kosztami
użytkowania budynków, finansowe zarządzanie projektami
z dziedziny nieruchomości, zarządzanie finansowe udziałami w innych firmach, doradztwo w dziedzinie zarządzania
ryzykiem [finansowym], zarządzanie finansowe w zakresie
kapitału ryzyka, kapitału inwestycyjnego i kapitału rozwojowego, zarządzanie informacją finansową i usługi analityczne,
udostępnianie informacji finansowych na rzecz specjalistów
w dziedzinie zarządzania portfelem, do celów zarządzania
portfelem, zarządzanie informacją finansową i usługi analityczne, usługi finansowania zakupu statków, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, 37 usługi stoczniowe, usługi
stoczni marynarki wojennej, zarządzanie projektem budowy,
usługi zarządzania budową, zarządzanie projektami budowlanymi na miejscu budowy, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, usługi
zarządzania budową, budowa statków i budowa statków
na zamówienie, rozbiórka statków, naprawa lub konserwacja
statków, czyszczenie zewnętrznych pokładów statków, instalowanie systemów wykrywania pożarów.
(210)
(731)
(540)
(540)

504373
(220) 2019 09 12
WAGNER PIOTR, Łomża
(znak słowno-graficzny)
A3D ARCHITEKCI
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(531) 26.04.02, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 nadzór budowlany, informacja budowlana,
42 architektura, doradztwo budowlane w tym konsultacje
i porady projektowe, projektowanie budynków w tym: projektowanie koncepcyjne, projektowanie budowlane, projektowanie wykonawcze, projektowanie dekoracji wnętrz
i aranżacji wnętrz mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, projekty wnętrz pomieszczeń w tym: kuchni łazienek,
salonów i sypialni, tworzenie logo w celu tworzenia tożsamości firmy, projektowanie: banerów reklamowych, szyldów,
bilbordów, logotypów, znaków identyfikacyjnych dla firm,
projektowanie mebli w tym mebli kuchennych oraz innych
elementów wyposażenia wnętrza.
504378
(220) 2019 09 12
DUELERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smiga.
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 rowery elektryczne, 39 wypożyczanie środków transportu, wypożyczanie rowerów.
504379
(220) 2019 09 12
DUELERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) SMIGA
(510), (511) 12 rowery elektryczne, 39 wypożyczanie środków transportu, wypożyczanie rowerów.
(210)
(731)

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

504413
(220) 2019 09 13
ŁOZIŃSKI MICHAŁ, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
Cocktail Bar 17 SCHODÓW SWING & BLUES

(531) 25.01.25, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210) 504506
(220) 2019 09 16
(731) SMOLIK MAREK,
(540) (znak słowny)
(540) NUDE ATELIER
(510), (511) 25 odzież, koszulki, bluzy.
(210)
(731)
(540)
(540)

504512
(220) 2019 09 16
ADANOWICZ PIOTR DEXMA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
edunami
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(531) 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], nauczanie indywidualne.
504515
(220) 2019 09 17
ŚWIAT OKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wszystkowidzący
(210)
(731)

(531) 26.11.12, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.04
(510), (511) 41 edukacja, szkolenia, konferencje, warsztaty
i wykłady z dziedziny okulistyki i optyki, 44 usługi medyczne,
usługi opieki medycznej, usługi pomocy medycznej, usługi
poradnictwa medycznego, usługi diagnostyki medycznej
[testy i analizy], usługi optyczne, usługi badania wzroku [zakłady optyczne], usługi okulistyczne.
504518
(220) 2019 09 17
RADZIKOWSKIEGO Q HOTEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smaQ Brasserie

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne, zapewnianie jedzenia i napojów
na imprezy firmowe, kawiarnia, koktajlbar, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości, usługi restauracyjne sprzedających
posiłki na wynos, usługi restauracji hotelowych, usługi obiektów gościnnych, restauracje samoobsługowe, organizowanie posiłków w hotelach, organizowanie bankietów, organizacja przyjęć weselnych, oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla
gości, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości.
504597
(220) 2019 09 18
INT4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowny)
(540) INT4 IFTT
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogramowanie, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie
do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, aplikacje
biurowe i biznesowe, programy komputerowe do pobrania,
mobilne aplikacje, oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa [ERP], 42 instalowanie i utrzymywanie programów
komputerowych, programowanie komputerowe dla osób
trzecich, aktualizowanie programów komputerowych na rzecz
osób trzecich, testowanie programów komputerowych, platforma jako usługa [PaaS], usługi w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie
(210)
(731)
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technologii informacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania architektury systemów IT, doradztwo
w zakresie projektowania procesu zarządzania jakością w działach IT, doradztwo w zakresie testowania oprogramowania IT
(zintegrowane systemy zarządzania), doradztwo, konsultacje
i dostosowania oprogramowania komputerowego służącego
do testowania, usługi wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie technologii
informacyjnych, usługi w zakresie technologii informacyjnych,
hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako
usługa (SaaS), instalowanie i utrzymywanie programów komputerowych, programowanie komputerowe dla osób trzecich,
aktualizowanie programów komputerowych na rzecz osób
trzecich, testowanie programów komputerowych, platforma
jako usługa [PaaS], doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie kontroli jakości oprogramowania komputerowego
i systemów komputerowych, doradztwo w zakresie testowania programów komputerowych, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie komputerów, licencjonowanie oprogramowania komputerowego.
504601
(220) 2019 09 18
NEWBRIDGE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N Newbridge

(210)
(731)

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, 36 działalność finansowa, doradztwo finansowe, majątek nieruchomy, zarządzanie majątkiem
nieruchomym, usługi w zakresie administrowania, kupna,
sprzedaży, wynajmu, dzierżawy nieruchomości, wycena
nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, 37 usługi budowlane, usługi
związane z utrzymaniem i konserwacją obiektów, roboty
ziemne, usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów
budowlanych, usługi w zakresie robót budowlanych wykończeniowych, wynajem sprzętu budowlanego, usługi
nadzoru budowlanego, działalność informacyjna w zakresie
budownictwa, 42 projektowanie budowlane, urbanistyczne
i technologiczne, doradztwo budowlane.
504602
(220) 2019 09 18
NEWBRIDGE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N Newbridge

(210)
(731)

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 reklama, 36 działalność finansowa, doradztwo
finansowe, majątek nieruchomy, zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi w zakresie administrowania, kupna, sprzedaży, wynajmu, dzierżawy nieruchomości, wycena nierucho-
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mości, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego,
doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami, pomoc
w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, 37 usługi budowlane, usługi związane z utrzymaniem i konserwacją obiektów, roboty ziemne, usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych, usługi
w zakresie robót budowlanych wykończeniowych, wynajem
sprzętu budowlanego, usługi nadzoru budowlanego, działalność informacyjna w zakresie budownictwa, 42 projektowanie budowlane, urbanistyczne i technologiczne, doradztwo
budowlane.
504603
(220) 2019 09 18
NIEWADZI TOMASZ JACEK SMART BUDOWNICTWO,
Lubin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMART BUDOWNICTWO
(210)
(731)

(531) 06.07.05, 07.01.08, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlane, izolowanie dachów, ponowna obróbka powierzchni dachów, instalacja pokryć dachowych, izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów
i dachów, instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach,
na dachach i w konstrukcjach, usługi izolacyjne, montaż izolacji do budynków, izolacja termiczna budynków, izolacja dachów, instalacja materiałów izolacyjnych, instalacja izolacji termicznej w budynkach, nakładanie pokryć powierzchniowych,
nakładanie powłok na budynki, nakładanie powłok nieprzemakalnych na dachy, usługi doszczelniania budynków, usługi
uszczelniania wnętrz, usługi uszczelniania i wodouszczelniania
budynków, usługi w zakresie nakładania powłok ochronnych
na zewnątrz budynków, uszczelnianie budynków, uszczelnianie budynków podczas budowy, usługi zabezpieczania przed
wilgocią, wykrywanie nieszczelności w budynkach.
504617
(220) 2019 09 19
ADAMA MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA, Brzeg Dolny
(540) (znak słowny)
(540) APRILIA
(510), (511) 5 herbicydy.
(210)
(731)

(210) 504618
(220) 2019 09 19
(731) KOŁODZIEJ IZABELA, Rybnik
(540) (znak słowny)
(540) VELOWAY
(510), (511) 12 pojazdy elektryczne, 28 deskorolki.
504637
(220) 2019 09 20
ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO GASTRONOMICZNE
ICE-FULL, Tomaszów Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) LOGIMP
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe, 34 tytoń, wyroby tytoniowe, 35 usługa handlu detalicznego, hurtowego i za pomocą stron internetowych napoi
bezalkoholowych, piwa, napoi alkoholowych.

(210)
(731)

17

504688
(220) 2019 09 20
DORADZTWO MEDIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TANDEMMEDIA

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu, broszury, czasopisma [periodyki], kalendarze, kalendarze z kartkami do zrywania, biurowe urządzenia do stemplowania kopert, koperty [artykuły piśmienne], materiały
drukowane, opakowania do butelek z tektury lub papieru,
przybory do pisania [materiały piśmienne], drukowane
rozkłady i repertuary godzinowe, rury tekturowe, teczki na dokumenty [artykuły biurowe], teczki, skoroszyty
[artykuły biurowe], torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, wydruki graficzne,
znaczki pocztowe, 35 agencje reklamowe, organizowanie
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, badania marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych
[próbek, druków, prospektów, broszur], impresariat w działalności artystycznej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, informacja o działalności gospodarczej, specjalistyczne doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej, usługi edytorskie w dziedzinie
reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, public relations, agencje public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama radiowa, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, prób, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, uaktualnianie materiału reklamowego,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne,
przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, analizy rynku, badania rynku, kreowanie wizerunku [firmy, usług, towaru], wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 38 telewizja kablowa, transmisja programów radiowych, transmisja
programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń
elektronicznych [telekomunikacja], 41 wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, wypożyczanie filmów
kinowych, obsługa gier w systemie on-line [z sieci informatycznej], komponowanie muzyki, organizowanie loterii,
montaż taśm wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie], usługi związane z obrazami cyfrowymi, obsługa sal kinowych,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
przyjęć [rozrywka], organizowanie spektakli [impresariat],
pisanie scenariuszy, produkcja filmów, produkcja filmów
na taśmach wideo, produkcja programów radiowych i programów telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, radiowe programy rozrywkowe, informacja o rozrywce, organizowanie i prowadzenie seminariów, studia filmowe, studia nagrań, produkcja filmów na taśmach wideo,
wypożyczanie taśm wideo, telewizyjne programy rozrywkowe, usługi dystrybucji biletów [rozrywka], wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, organizowanie i obsługa zjazdów.
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504693
(220) 2019 09 20
ANCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANCHEM
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 sprzedaż następujących towarów: chromatografy gazowe i cieczowe do celów laboratoryjnych, chromatografy gazowe i cieczowe do celów naukowych lub laboratoryjnych, kolumny chromatograficzne gazowe i cieczowe,
przyrządy chromatograficzne gazowe i cieczowe do użytku
naukowego lub laboratoryjnego, kolumny do chromatografii
cieczowej do celów naukowych, spektrometry mas do celów
naukowych lub laboratoryjnych, generatory gazu do celów laboratoryjnych, kolumny chromatograficzne do chromatografii analitycznej [medyczne], chromatografy do użytku medycznego, przyrządy chromatograficzne do użytku medycznego,
płytki chromatograficzne do użytku medycznego, kolumny chromatograficzne do użytku medycznego, urządzenia
do chromatografii gazowej do użytku medycznego, kolumny
do chromatografii powinowactwa [do celów medycznych],
kolumny do płynnej chromatografii powinowactwa [do celów
medycznych], kolumny separacyjne do użytku medycznego
w chromatografii gazowej, spektrometry mas do celów medycznych., 37 serwis następujących towarów: chromatografy
gazowe i cieczowe do celów laboratoryjnych, chromatografy
gazowe i cieczowe do celów naukowych lub laboratoryjnych,
przyrządy chromatograficzne gazowe i cieczowe do użytku
naukowego lub laboratoryjnego, spektrometry mas do celów
naukowych lub laboratoryjnych, generatory gazu do celów laboratoryjnych, chromatografy do użytku medycznego, przyrządy chromatograficzne do użytku medycznego, urządzenia
do chromatografii gazowej do użytku medycznego, serwis
chromatografów gazowych i cieczowych do celów medycznych, spektrometry mas do celów medycznych.
504744
(220) 2019 09 23
VITADIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) ENTERODIET
(510), (511) 5 suplementy diety, produkty farmaceutyczne,
wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek,
kapsułek, proszków, płynów, żeli, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.
(210)
(731)

504927
(220) 2019 09 27
INTMAT STRUCTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) IntraBot
(510), (511) 7 roboty przemysłowe, roboty transportujące, roboty mobilne, maszyny, silniki do maszyn, urządzenia
do przenoszenia i transportu, 12 pojazdy i środki transportu,
części i akcesoria do pojazdów, wózki mobilne, samojezdne
wózki transportowe, platformy jezdne, automatyczne wózki
nawigujące.
(210)
(731)
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504931
(220) 2019 09 27
POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
SPOŁEM, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAINA CHLEBA 50 LAT TRADYCJI
(210)
(731)

(531) 08.01.01, 13.03.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 produkty zbożowe, ciastka, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, słodycze, lody spożywcze.
505011
(220) 2019 09 30
BEERLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łoziska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŁączyNasPiwo
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe z dodatkiem kofeiny, napoje bezalkoholowe z dodatkiem yerba
mate, woda stołowa, woda sodowa, napoje izotoniczne,
35 sprzedaż: piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji
napojów, napojów bezalkoholowych na bazie miodu, napojów bezalkoholowych z dodatkiem kofeiny, napojów bezalkoholowych z dodatkiem yerba mate, wody stołowej, wody
sodowej, napojów izotonicznych, promocja na rzecz osób
trzecich piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz innych
napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków
owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów, napojów bezalkoholowych na bazie miodu, napojów
bezalkoholowych z dodatkiem kofeiny, napojów bezalkoholowych z dodatkiem yerba mate, wody stołowej, wody sodowej, napojów izotonicznych, doradztwo i usługi marketingowe w zakresie piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz
innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych
i soków owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów, napojów bezalkoholowych na bazie miodu,
napojów bezalkoholowych z dodatkiem kofeiny, napojów
bezalkoholowych z dodatkiem yerba mate, wody stołowej,
wody sodowej, napojów izotonicznych, doradztwo gospodarcze w zakresie piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz
innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych
i soków owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów, napojów bezalkoholowych na bazie miodu,
napojów bezalkoholowych z dodatkiem kofeiny, napojów
bezalkoholowych z dodatkiem yerba mate, wody stołowej,
wody sodowej, napojów izotonicznych.
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505069
(220) 2019 09 29
BOJANOWICZ ZBIGNIEW GOSPODARSTWO ROLNE,
Stara Błotnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SELECCION DE FAMILIA WINO CHATEAU SOPOT HBZ
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 07.01.01
(510), (511) 33 wyroby spirytusowe, napoje alkoholowe,
wino, koktajle winne, nalewki koktajlowe, aperitify alkoholowe, wermuty, napoje winopodobne.
(210)
(731)
(540)
(540)

505093
(220) 2019 10 01
CHOROSTECKI GRZEGORZ PAWEŁ FLOV, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
KYOTO

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 napoje kawowe, napoje na bazie kawy, napoje sporządzane z kawy, napoje zawierające kakao, napoje zawierające czekoladę, nielecznicze napoje herbaciane,
napoje mrożone na bazie kawy, gotowa kawa i napoje
na bazie kawy, 32 bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, bezalkoholowe napoje zawierające
soki warzywne, koktajle bezalkoholowe, mrożone napoje
gazowane, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje
izotoniczne, napoje energetyzujące, napoje dla sportowców, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, napoje półmrożone, napoje wzbogacone substancjami
odżywczymi, woda, niegazowane napoje bezalkoholowe,
bezalkoholowe napoje gazowane, skoncentrowane soki
owocowe, gazowane soki owocowe, napoje owocowe
i soki owocowe, woda gazowana, woda niegazowana,
woda aromatyzowana.
505150
(220) 2019 10 02
BRYNIARSKA GRAŻYNA APARTAMENTY RODZINNE
POD SZCZYTAMI, Zakopane
(540) (znak słowny)
(540) TATROVIA
(510), (511) 43 wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy, wynajem zakwaterowania na urlop, pensjonaty,
organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, usługi w zakresie zakwaterowania
w ośrodkach wypoczynkowych, rezerwacja pokoi, wynajmowanie pokoi.
(210)
(731)
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505157
(220) 2019 10 02
NEOIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 26.11.25
(510), (511) 35 reklama, badania rynku, badania opinii publicznej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w hurtowniach i sklepach ze sprzętem AGD, RTV, komputerami i osprzętem lub akcesoriami do nich, mediami elektronicznymi, artykułami elektrycznymi, oświetleniowymi
i wyposażenia mieszkań, elektroniką użytkową, sprzętem
fotograficznym i telefonicznym oraz częściami zamiennymi
i akcesoriami do ww. wyrobów, usługi w zakresie kojarzenia
kontrahentów handlowych, 38 usługi w zakresie: montażu,
instalacji, napraw i serwisu: sprzętu RTV, AGD, komputerów,
artykułów elektrycznych i wyposażenia mieszkań, mediów
elektronicznych, sprzętu fotograficznego i telefonicznego.
(210) 505166
(220) 2019 10 03
(731) WIŚNIEWSKI JACEK, Abramowice Prywatne
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 02.01.01, 02.01.19, 02.01.23, 02.09.04
(510), (511) 25 odzież sportowa, 30 batony zbożowe i energetyczne, 32 napoje energetyzujące.
505203
(220) 2019 10 04
HAWEŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZECZOTKA WYSZYNK OD 1564 r.

(210)
(731)

(531)

29.01.15, 26.01.12, 26.01.04, 26.01.22, 25.01.25, 27.05.05,
27.05.08
(510), (511) 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 podczas czasowej nieobecności rodziców.
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505204
(220) 2019 10 04
ADAMCZYK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO GASTRONOMICZNE
ICE-FULL, Tomaszów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOGIMP

(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.02.07, 26.11.99, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe, 34 tytoń, wyroby tytoniowe, 35 usługa handlu detalicznego, hurtowego i za pomocą stron internetowych napoi
bezalkoholowych, piwa, napoi alkoholowych.
505235
(220) 2019 10 04
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VARETTI
(510), (511) 33 wina.

(210)
(731)

505236
(220) 2019 10 04
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ELCORRO
(510), (511) 33 wina.

(210)
(731)

(210) 505252
(220) 2019 10 04
(731) LISEWSKI TOMASZ THE WINNING CRAFT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) The Winning Craft
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo dotyczące
reklamy, usługi doradztwa biznesowego, doradztwo związane
z audytem, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo dotyczące zbywania
firm, doradztwo w zakresie zatrudnienia, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, doradztwo związane z zarządzaniem, doradztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie
nabywania przedsiębiorstw, doradztwo w dziedzinie przejmowania firm, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo
w zakresie badań rynku, doradztwo specjalistyczne w zakresie
marketingu, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury firm, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, doradztwo
w zakresie wydajności przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie
zarządzania personalnego, doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, doradztwo w sprawach zarządzania personelem,
doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, doradztwo
w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie public
relations, doradztwo dotyczące organizowania działalności
gospodarczej, doradztwo księgowe w zakresie podatków,
doradztwo w zakresie analizy biznesowej, doradztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie
marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, doradztwo i informacja o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie wyceny zamówień
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sprzedaży, doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją
handlową, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego, doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, doradztwo związane z rozwojem wizerunku
firmy, usługi doradztwa w zakresie obsadzania stanowisk, doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie organizowania działalności gospodarczej,
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej,
zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zbyć, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące franchisingu, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące rachunkowości, doradztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych konsumentów, doradztwo
i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, zarządzanie
procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, usługi doradztwa biznesowego związane
z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, usługi doradztwa
w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym
przez Internet, doradztwo zawodowe nie związane z edukacją
i szkoleniami, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, konsultacje w zakresie organizacji działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie planowania działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, konsultacje dotyczące zbyć
w zakresie działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej dla firm, konsultacje dotyczące zatrudnienia w dziedzinie usług finansowych, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla osób indywidualnych,
konsultacje w zakresie organizacji działalności gospodarczej
i ekonomiki przedsiębiorstwa, konsultacje specjalistyczne
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania
przedsiębiorstw, konsultacje związane z organizacją kampanii
promocyjnych na rzecz firm, usługi konsultacji biznesowych
dotyczące planowania i wychodzenia z kryzysu, usługi konsultacyjne w zakresie organizacji i zarządzania działalnością
gospodarczą, 36 doradztwo finansowe, doradztwo inwestycyjne, doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach
finansowych, skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, doradztwo i analiza finansowa, konsultacja i doradztwo
aktuarialne, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, doradztwo w zakresie nieruchomości, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe dotyczące rozliczeń, doradztwo
finansowe w zakresie podatków, usługi w zakresie doradztwa
inwestycyjnego, doradztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, usługi
doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi
doradztwa w zakresie udziałów, doradztwo w sprawach papierów wartościowych, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo finansowe w zakresie franchisingu,
usługi w zakresie doradztwa kredytowego, usługi informacji
i doradztwa finansowego, doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, doradztwo finansowe w zakresie zarządzania aktywami, usługi doradztwa finansowego na rzecz
przedsiębiorstw, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem finansowym, usługi doradztwa finansowego na rzecz
bankowców, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, usługi doradztwa finansowego w zakresie zarządzania ryzykiem, usługi doradztwa finansowego
na rzecz osób fizycznych, usługi konsultingu finansowego,
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usługi konsultacyjne dotyczące inwestycji, usługi konsultacyjne dotyczące finansów korporacyjnych, profesjonalne usługi
konsultacyjne dotyczące finansów.
505306
(220) 2019 10 07
DEPILACJA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Depilacja.pl DEPILACJA LASEROWA

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 3 kosmetyki, 9 lasery nie do celów medycznych,
44 usługi laserowego usuwania owłosienia.
505312
(220) 2019 10 05
NEOIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.10, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 35 reklama, badanie rynku, badanie opinii publicznej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w hurtowniach i sklepach ze sprzętem AGD, RTV, komputerami i osprzętem lub akcesoriami do nich, mediami elektronicznymi, artykułami elektrycznymi, oświetleniowymi
i wyposażenia mieszkań, elektroniką użytkową, sprzętem
fotograficznym i telefonicznym oraz częściami zamiennymi
i akcesoriami do ww. wyrobów, usługi w zakresie kojarzenia
kontrahentów handlowych, 38 usługi w zakresie: montażu,
instalacji, napraw i serwisu: sprzętu RTV, AGD, komputerów,
artykułów elektrycznych i wyposażenia mieszkań, mediów
elektronicznych, sprzętu fotograficznego i telefonicznego.
505313
(220) 2019 10 05
NEOIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

nia mieszkań, elektroniką użytkową, sprzętem fotograficznym
i telefonicznym oraz częściami zamiennymi i akcesoriami
do ww. wyrobów, usługi w zakresie kojarzenia kontrahentów
handlowych, 38 usługi w zakresie: montażu, instalacji, napraw
i serwisu: sprzętu RTV, AGD, komputerów, artykułów elektrycznych i wyposażenia mieszkań, mediów elektronicznych, sprzętu fotograficznego i telefonicznego.
505315
(220) 2019 10 05
NEOIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEONET

(210)
(731)

(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, badanie rynku, badanie opinii publicznej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w hurtowniach i sklepach ze sprzętem AGD, RTV, komputerami i osprzętem lub akcesoriami do nich, mediami elektronicznymi, artykułami elektrycznymi, oświetleniowymi i wyposażenia mieszkań, elektroniką użytkową, sprzętem fotograficznym
i telefonicznym oraz częściami zamiennymi i akcesoriami
do ww. wyrobów, usługi w zakresie kojarzenia kontrahentów
handlowych, 38 usługi w zakresie: montażu, instalacji, napraw
i serwisu: sprzętu RTV, AGD, komputerów, artykułów elektrycznych i wyposażenia mieszkań, mediów elektronicznych, sprzętu fotograficznego i telefonicznego.
505316
(220) 2019 10 05
NEOIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEONET

(210)
(731)

(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, badanie rynku, badanie opinii publicznej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w hurtowniach i sklepach ze sprzętem AGD, RTV, komputerami i osprzętem lub akcesoriami do nich, mediami elektronicznymi, artykułami elektrycznymi, oświetleniowymi
i wyposażenia mieszkań, elektroniką użytkową, sprzętem
fotograficznym i telefonicznym oraz częściami zamiennymi
i akcesoriami do ww. wyrobów, usługi w zakresie kojarzenia
kontrahentów handlowych, 38 usługi w zakresie: montażu,
instalacji, napraw i serwisu: sprzętu RTV, AGD, komputerów,
artykułów elektrycznych i wyposażenia mieszkań, mediów
elektronicznych, sprzętu fotograficznego i telefonicznego.
505322
(220) 2019 10 06
NEOIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA NEONET pomagamy

(210)
(731)
(531) 26.11.03, 26.11.10, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, badanie rynku, badanie opinii publicznej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w hurtowniach i sklepach ze sprzętem AGD, RTV, komputerami i osprzętem lub akcesoriami do nich, mediami elektronicznymi, artykułami elektrycznymi, oświetleniowymi i wyposaże-
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(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi promocyjne i reklamowe związane
ze wspieraniem i stymulowaniem rozwoju ochrony i profilaktyki zdrowotnej, usługi promocyjne i reklamowe w zakresie promowania zdrowego życia, zdrowej żywności oraz
racjonalnego odżywiania, usługa związane z promocją pomocy dzieciom, młodzieży, osobom niepełnosprawnym
oraz osobom starszym, organizowanie aukcji publicznych,
promowanie i wspieranie rozwoju ochrony i profilaktyki
zdrowotnej, 36 tworzenie funduszy oraz pozyskiwanie i podział środków finansowych na wspieranie rozwoju, ochrony
i profilaktyki zdrowotnej, usługi w zakresie sponsoringu finansowego, po-zyskiwanie środków finansowych na rozwój
ochrony i profilaktyki zdrowotnej poprzez organizowanie
imprez, balów, koncertów, spektakli, przedstawień teatralnych i kabaretowych, festiwali, wystaw, pokazów, szkoleń,
warsztatów, sympozjów i konferencji, wspieranie działalności poprzez organizowanie zbiórek finansowych na rzecz
zapewnienia opieki medycznej dzieciom, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych, prowadzenie szkół, organizowanie
i prowadzenie przedszkoli integracyjnych, doradztwo w zakresie nauki, edukacji, kształcenia, oświaty i wychowania,
informacja o edukacji, szkolenie i doskonalenie umiejętności terapeutów, rehabilitantów, organizacja i prowadzenie
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
szkoleń, konkursów oraz targów i wystaw edukacyjnych lub
kulturalnych, usługi związane z organizacją wypoczynku
i rekreacją, organizowanie sportowych lub naukowych: obozów, kolonii, wczasów, zjazdów dla osób niepełnosprawnych i zdrowych, organizowanie ceremonii rozdawania nagród w uznaniu wybitnych osiągnięć i zasług w dziedzinie
rozwoju ochrony i profilaktyki zdrowotnej, 43 usługi w zakresie zapewniania opieki i schronienia dzieciom, młodzieży, osobom nie-pełnosprawnym oraz osobom starszym,
pokrzywdzonym przez los, ich rodzinom oraz ich społecznościom lokalnym, w związku z działalnością dobroczynną,
prowadzenie ośrodków i placówek dziennego pobytu dla
osób niepełnosprawnych, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, poradnie psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, terapeutyczne oraz psychoterapeutyczne, rehabilitacja
fizyczna i społeczna osób pokrzywdzonych przez los.

gospodarczej i handlowej, doradztwa w organizowaniu, prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą i handlową,
informacji handlowej, informacji o działalności gospodarczej,
organizowania wystaw i targów w celach handlowych lub
reklamowych, promocji usług, promocji sprzedaży dla osób
trzecich, zbieranie w jednym miejscu z korzyścią dla innych
osób towarów takich jak: benzyna, biopaliwa, energia elektryczna, wytwarzana z energii słonecznej, gazy płynne stosowane w pojazdach mechanicznych, gazy skroplone do pojazdów z silnikiem napędowym, mieszanki paliw, oleje silnikowe,
oleje syntetyczne, paliwa, paliwa na bazie alkoholu, smary,
węgiel umożliwiające klientom zapoznanie się z nimi w godny sposób i ich nabywanie w specjalistycznym sklepie lub
w hurtowni, również przez Internet, reklamy za pomocą sieci
komputerowej, 41 usługi w zakresie: doradztwa zawodowego, kształcenia praktycznego, prowadzenia nocnych klubów,
organizacji pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowania balów, organizowania i prowadzenia konferencji oraz
sympozjów, organizowanie zawodów sportowych, oświaty,
43 usługi w zakresie prowadzenia: barów szybkiej obsługi, biur
zakwaterowania, domów opieki dla osób w podeszłym wieku,
domów turystycznych, obsługi gastronomicznej z własnym
zapleczem, produktami i transportem, rezerwacji miejsc w hotelach, stołówek, barów, hoteli, restauracji, wynajmowanie sal
na zebrania, sporządzanie i dostarczenie gotowych dań żywnościowych i napojów na zamówienie.

505358
(220) 2019 10 08
PODGÓRSKA-MIGUT JOLANTA HOTEL
I RESTAURACJA NOWY DWÓR, Zaczernie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HND NOWY DWÓR

505373
(220) 2019 10 14
KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zduńska Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIWO - BEER - BIERE - CERVEZA - BIRRA - BIER WEBER
Tkamy najlepsze piwo Piwo jasne

(210)
(731)

(531) 23.01.01, 27.05.01, 27.05.23, 29.01.12, 05.13.01
(510), (511) 4 benzyna, biopaliwa, energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, gazy płynne do stosowania
w pojazdach mechanicznych, gazy skroplone do pojazdów
z silnikiem napędowym, mieszanki paliw, oleje silnikowe, oleje syntetyczne, paliwa, paliwa na bazie alkoholu, smary, węgiel, 35 usługi w zakresie: badań marketingowych, badania
rynku, doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności

505369
(220) 2019 10 08
CRACOW ROYAL CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) J St. JOHN

(210)
(731)

(531) 26.04.17, 26.01.17, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 43 restauracje, kluby, kluby z piwem i alkoholem,
puby, bary, drink bary.
(210)
(731)
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(531)

05.07.02, 05.11.15, 07.01.24, 07.11.25, 26.01.15, 26.01.16,
26.01.18, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(210) 505382
(220) 2019 10 09
(731) MALEC MICHAŁ, Zamość
(540) (znak słowny)
(540) ROZTOVIT
(510), (511) 5 witaminy i preparaty witaminowe, preparaty
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, suplementy diety, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, dietetyczne dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dodatki witaminowe w płynie,
napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi,
preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, syropy
witaminowe, syropy dietetyczne.
505393
(220) 2019 10 09
H&M PROINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H&M PROINWEST Sp. z o.o.
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 9 artykuły do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej: przełącznice, osłony złącz wykorzystywane w infrastrukturze telekomunikacyjnej jako osłony kabli z żytami
miedzianymi i światłowodowymi, pasywne elementy sieci
typu rozdzielacze i sprzęgacze optyczne, tłumiki optyczne,
optyczne urządzenia do kompresji i dekompresji wiązek
światła o różnej częstotliwości lub służące do rozdziału wiązek światła, skrzynki i szafy telekomunikacyjne, 35 sprzedaż
artykułów do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej:
osłony złącz, kable, przełącznice, pasywne elementy sieci
optotelekomunikacyjnych, szafy, skrzynki inne obudowy
osprzętu telekomunikacyjnego.
505497
(220) 2019 10 11
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) citonet
(510), (511) 37 dezynfekcja i sterylizacja narzędzi, przyrządów, aparatów, urządzeń medycznych, pościeli i odzieży
szpitalnej i medycznej, pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich, instalowanie, konserwacja i naprawa urządzeń medycznych, aparatury medycznej i elektromedycznej, wypożyczanie maszyn i urządzeń do czyszczenia, wypożyczanie urządzeń do maglowania, 39 magazynowanie i przechowywanie towarów, transport samochodowy,
wynajmowanie powierzchni magazynowych, wynajem
maszyn i urządzeń, 44 wypożyczanie narzędzi medycznych
i chirurgicznych, wypożyczanie sterylizatorów.
(210)
(731)

505498
(220) 2019 10 11
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) codofix
(510), (511) 5 siatki opatrunkowe, bandaże opatrunkowe.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)
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505510
(220) 2019 10 11
WOJCIECHOWSKI RAFAŁ, Russów
(znak słowno-graficzny)
ZUZIA ANTEK BIO

(531) 01.03.07, 02.05.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wafelki zbożowe w wersji ekologicznej.
505535
(220) 2019 10 12
PŁOTAŁA SŁAWOMIR, NOWOSADKO KRZYSZTOF
VITALIA SPÓŁKA CYWILNA, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vitalya spa
(210)
(731)

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, kosmetyki
do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, środki do czyszczenia zębów,
środki toaletowe, przybory toaletowe, aromaty [olejki aromatyczne], balsamy do celów kosmetycznych, balsamy
inne niż do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych, błyszczyki do ust, esencje eteryczne, farby
do włosów, kremy kosmetyczne, lakier do włosów, lakiery
do paznokci, maski kosmetyczne, mydła, mydła dezodoryzujące, mydełka, esencje eteryczne, odżywki do włosów,
olejki esencjonalne, olejki do celów kosmetycznych, olejki
do perfum i zapachów, płyny po goleniu, pomadki do ust,
preparaty do demakijażu, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących
[przybory toaletowe], preparaty kosmetyczne do kąpieli,
zestawy kosmetyków, preparaty do kąpieli, nielecznicze,
preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty kąpielowe
do celów higienicznych, szampony, produkty toaletowe,
olejki toaletowe, peelingi, peelingi złuszczające do celów
kosmetycznych, peelingi do ciała, peelingi do twarzy, preparaty toaletowe, płyny do kąpieli, olejki do kąpieli, żele
do kąpieli, balsamy do kąpieli, preparaty do kąpieli, mydła
w płynie, preparaty fitokosmetyczne, preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, produkty perfumeryjne,
puder do twarzy, zmywacze do paznokci, 41 usługi w zakresie sportu, usługi w zakresie rekreacji, usługi sportowe,
usługi rekreacyjne, informacja o rekreacji, kultura fizyczna,
prowadzenie zajęć fitness, usługi klubów zdrowia [zdrowie
i ćwiczenia fizyczne], usługi trenera osobistego [trening
sprawności fizycznej], usługi trenerskie, 44 usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, usługi higieniczne i kosmetyczne dla ludzi, usługi w zakresie pielęgnacji urody
ludzi, usługi w zakresie pielęgnacji ciała ludzi, usługi SPA,
odnowa biologiczna, zabiegi na ciele w zakresie higieny,
kosmetyki, pielęgnacji i urody ludzi, aromaterapia, depilacja woskiem, fizjoterapia, łaźnie, łaźnie publiczne do celów
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higienicznych, łaźnie tureckie, manicure, pedicure, masaż, salony piękności, usługi doradcze w zakresie zdrowia,
usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi saun, usługi solariów, usługi terapeutyczne,
usługi wizażystów.

(540) tric

505595
(220) 2019 10 14
KLASZTOR OO. PAULINÓW JASNA GÓRA,
Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) JASNA GÓRA
(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.

(531) 01.15.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 skutery z napędem elektrycznym, pojazdy
elektryczne, motorowery, rowery, rowery elektryczne.

(210)
(731)

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

505673
(220) 2019 10 15
BIOVENE COSMETICS, S.L., Barcelona, ES
(znak słowno-graficzny)
BIOVÈNE BARCELONA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 szampony lecznicze.
505678
(220) 2019 10 15
APROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Plecewice
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

505687
(220) 2019 10 16
EASTWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Łaszczyńskiego
(540) (znak słowny)
(540) EASTWORKS
(510), (511) 35 sprzedaż: systemów bezpieczeństwa, systemów bramek antykradzieżowych, liczników klienta, systemów telewizji dozorowanej CCTV, systemów ochrony obwodowej, oraz akcesoriów i części zamiennych do tego rodzaju systemów, administrowanie działalnością gospodarczą
i sprzedażą, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej,
doradztwo w sprawach doboru, rekrutacji i zarządzania personelem, gromadzenie danych, informacje, wyceny i porady
handlowe, nadzór nad działalnością gospodarczą, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, pokazy
towarów, usługi aukcyjne, usługi importowo-eksportowe,
usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 37 instalacja, naprawa i konserwacja systemów bezpieczeństwa, systemów
bramek antykradzieżowych, liczników klienta, systemów telewizji dozorowanej CCTV, systemów ochrony obwodowej.
(210)
(731)

505734
(220) 2019 10 17
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) bella perfecta slim
(510), (511) 5 podpaski higieniczne, wkładki higieniczne.
(210)
(731)

505738
(220) 2019 10 17
TŻ OSTROVIA SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrów
Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) TŻ Ostrovia
(510), (511) 16 afisze, plakaty, artykuły biurowe [z wyjątkiem
mebli], bilety, biuletyny informacyjne, broszury, chorągiewki
papierowe, czasopisma [periodyki], fotografie [wydrukowane], gazety, kalendarze, katalogi, materiały do pisania, nalepki,
naklejki [materiały piśmienne], podstawki pod kufle do piwa,
przyrządy do pisania, ulotki, 18 parasole, plecaki, torby,
25 buty sznurowane, czapki jako nakrycia głowy, daszki jako
nakrycia głowy, koszulki z krótkim rękawem, kurtki, nakrycia
głowy, nauszniki [odzież], obuwie, odzież, okrycia wierzchnie
[odzież], pelerynki, rękawiczki, skarpetki, szaliki, 32 napoje bezalkoholowe, piwo, 41 kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, usługi rozrywkowe, wynajmowanie
obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów.
(210)
(731)
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505892
(220) 2019 10 22
ŻELAZNY KRZYSZTOF MAM POLSKA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
e- M A M

(531) 16.01.08, 27.05.01, 26.04.01, 26.03.01
(510), (511) 18 aktówki, bagaże podróżne, dyplomatki, etui
na wizytówki, etui na banknoty, etui na krawaty, etui na klucze, etui na karty kredytowe, etui, futerały na dokumenty,
kopertówki, kosmetyczki, kuferki kosmetyczne, kufry, pasy
na ramię, pasy do bagażu, paski, plecaki, pojemniki na wizytówki, portfele, portmonetki, saszetki, teczki, tornistry, torby,
torebki, torebki damskie, torebki do noszenia przy pasku, torebki noszone na biodrach, 25 odzież, w tym odzież sportowa, nakrycia głowy, szale, rękawiczki, bielizna osobista, pończochy, rajtuzy, skarpety, akcesoria na szyję, opaski na szyję.
(210) 505899
(220) 2019 10 22
(731) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TYDZIEŃ NOBLOWSKI
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.
(210) 505923
(220) 2019 10 22
(731) ĆWIK SŁAWOMIR PIOTR ABB24, Skawina
(540) (znak słowny)
(540) ABB24
(510), (511) 9 urządzenia mocujące do monitorów, uchwyty
ścienne dla monitorów telewizyjnych, podstawki pod telewizory, wsporniki do ustawiania telewizorów z płaskim ekranem, 20 stojaki [meble] pod telewizor, stoliczki pod laptopy,
podstawki pod laptopy, stojaki przystosowane do laptopów.
505929
(220) 2019 10 23
KOSTRZEWA ROBERT BIOLOGICZNE SYSTEMY
OCZYSZCZANIA WODY BIOSOW, Wieluń
(540) (znak słowny)
(540) BIO-VARIA
(510), (511) 11 urządzenia do przerobu i higienizacji osadów
ściekowych.

25

(540) kalendarz pl

(531) 20.05.03, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, usługi sprzedaży samochodów, usługi
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, usługi reklamowe dotyczące
sprzedaży pojazdów mechanicznych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat
sprzedaży samochodów, 36 ubezpieczenia samochodowe,
pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, usługi
finansowe związane z handlem samochodowym, finansowanie leasingu samochodów, usługi finansowania samochodów, wycena używanych samochodów, 39 organizacja
wynajmowanych pojazdów, usługi wynajmów pojazdów samochodowych, udostępnienie pojazdów do wynajmu, usługi rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, udzielanie
informacji związanych z usługami wynajmu samochodów,
wypożyczanie samochodów, udostępnianie parkingów
i usługi związane z parkowaniem samochodów, składowanie
i magazynowanie towaru, transport towarów.
(210)
(731)
(540)
(540)

505939
(220) 2019 10 23
FUNDACJA UNICORN, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
UNICORN

(210)
(731)

505930
(220) 2019 10 23
WYTWÓRNIA WÓD GAZOWANYCH JERZY
JERZY NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) NORDIS
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody gazowane
i niegazowane.
(210)
(731)

505936
(220) 2019 10 23
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
FIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra;
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

(531) 04.03.09, 29.01.15, 27.05.01, 26.01.13
(510), (511) 16 książki do malowania, książki upominkowe,
książki z grafiką, notesy na zapiski, zeszyty do ćwiczeń, obrazy i zdjęcia, odbitki artystyczne graficzne, prace malarskie
i kaligraficzne, książki beletrystyczne, książeczki z opowiadaniami dla dzieci, 35 dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów
drukowanych, próbek], dystrybucja produktów do celów
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych, 36 gromadzenie funduszy na cele charytatywne
za pomocą imprez rozrywkowych, gromadzenie funduszy
na cele charytatywne poprzez sprzedaż znaczków charytatywnych, inwestowanie funduszy na cele charytatywne,
organizacja zbiórek, organizacja zbiórek charytatywnych,
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organizacja zbiórek pieniężnych, organizowanie działań
mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne,
organizowanie funduszy na cele dobroczynne, organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy na cele
charytatywne, organizowanie zbierania funduszy, organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich],
organizowanie zbiórek finansowych, pozyskiwanie funduszy na projekty pomocy zagranicznej, udzielanie informacji
związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne,
usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, usługi
gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących, usługi zbierania funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy na cele charytatywne, zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, 41 organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja zawodów rekreacyjnych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
konferencji i kongresów, nagrywanie na taśmach wideo,
prezentacja nagrań wideo, produkcja filmów, produkcja
filmów, spektakli, produkcja wcześniej nagranych filmów
wideo, usługi w zakresie nagrań audio i wideo, publikacje
multimedialne,.
505942
(220) 2019 10 23
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
FIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ekalendarz pl
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 20.05.03
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat
sprzedaży samochodów, usługi sprzedaży samochodów,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, usługi
reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie w umowach dotyczących
sprzedaży i zakupu towarów, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów,
36 ubezpieczenia samochodowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, usługi finansowe związane z handlem samochodowym, finansowanie leasingu
samochodów, usługi finansowania samochodów, wycena
używanych samochodów, 39 organizacja wynajmowanych
pojazdów, usługi wynajmów pojazdów samochodowych,
udostępnienie pojazdów do wynajmu, usługi rezerwacji
w zakresie wynajmu samochodów, udzielanie informacji
związanych z usługami wynajmu samochodów, wypożyczanie samochodów, udostępnianie parkingów i usługi
związane z parkowaniem samochodów, składowanie i magazynowanie towaru, transport towarów.
505972
(220) 2019 10 22
TELEWIZJA PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT52/2019

(540) PULS KIDS

(531) 29.01.15, 27.05.01, 14.03.21
(510), (511) 9 programy telewizyjne i filmy utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, zapisane nośniki obrazu, dźwięku i informacji, 16 materiały biurowe, materiały drukowane, książki, komiksy, 21 kubki, w tym kubki porcelanowe, szklane, plastikowe, ceramiczne, gliniane, kubki
papierowe, 25 odzież, w tym koszulki z krótkim lub długim
rękawem, koszulki polo, bluzy sportowe, bluzy dresowe, koszule, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, w tym gry
planszowe, gry towarzyskie, gry elektroniczne, gry karciane,
gry mechaniczne, gry losowe, gry fabularne, 35 reklama towarów i usług za pomocą jakichkolwiek sposobów i środków
komunikacji z wykorzystaniem wszelkich nośników informacji, sprzedaż hurtowa i detaliczna niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: kosmetyki, wody perfumowane i perfumy, akcesoria
samochodowe, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, kalkulatory, radioodbiorniki, odtwarzacze płyt kompaktowych, DVD i kaset, galanteria skórzana, materiały papiernicze oraz akcesoria szkolne i biurowe, akcesoria sportowe i turystyczne, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki,
zegary ścienne, zegarki, budziki, breloczki do kluczy [kółka
do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], konstrukcje dmuchane i balony, baloniki, banery, flagi, bombki,
znaczki z logo, krzesełka, kosmetyczki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, kubki, karafki, kieliszki i szklanki, otwieracze
do butelek, termosy, wyroby ze szkła i porcelany, worki żeglarskie, produkty z materiałów tekstylnych lub tworzyw
sztucznych: ręczniki, chorągiewki, flagi, apaszki jedwabne,
bandanki, bezrękawniki, bluzy, T-shirty, kurtki, rękawiczki,
czapki, daszki, paski, kapelusze, koszulki polo, krawaty, szale,
szaliki, t-shirty, maskotki, latawce, zabawki, słodycze, napoje,
torciki, usługi wyselekcjonowania wyżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym, z myślą o osobach trzecich tak, by umożliwić
konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych
warunkach, 38 usługi telekomunikacyjne obejmujące: nadawanie i rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym
udziałem widzów, obsługę przekazu dźwięku i obrazu, obsługę przekazu cyfrowego, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem
sieci informatycznych - Internetu, multimedialne transmisje
strumieniowe, komunikację przez terminale komputerowe
poprzez transmisje cyfrowe lub satelitarne, techniczne zarządzanie systemami telekomunikacyjnymi, transmisję radiową
i telewizyjną, w tym z imprez informacyjnych, muzycznych,
rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych,
sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali oraz pokazów, usługa polegająca na emisji radiowej i telewizyjnej, przesyłaniu dźwięku i/lub obrazu za pomocą kanałów naziemnych i przekazów satelitarnych, łączy światłowodowych i linii miedzianych, w tym nadawanie przez Inter-
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net, usługi w zakresie odbioru lub transmisji informacji tekstowych i obrazowych niezależnie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych
środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną,
wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci,
usługi ogłoszeń elektronicznych, przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych, dźwiękowych i multimedialnych z zakresu wiadomości bieżących,
hobby, rozrywki i stylu życia, usługi poczty elektronicznej,
udostępnianie internetowych forów dyskusyjnych, przydzielanie dostępu do baz danych, organizacja i przekazywanie
serwisów internetowych www, prowadzenie portalu internetowego, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji i wideokonferencji, usługi agencji
informacyjnych polegające na zbieraniu i rozpowszechnianiu informacji dotyczących wydarzeń w kraju i na świecie,
usługi VOD, w tym świadczone przez kanały dystrybucji takie, jak set-top-box, strony internetowe, telewizję hybrydową
(Connected TV) i aplikacje mobile (smartfony, tablety), usługi
telekomunikacyjne spersonalizowane – zakres dostępu
do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych
dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru:
usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem
informacji od i do klienta, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu
do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego
poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych
usług, wynajem miejsca na strony www, dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych
i zbiorów obrazów w Internecie, zapewnienie dostępu
do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej (Local
Area Network) jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, 41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia i rozrywki,
usługi w zakresie działalności kulturalnej, tj. organizowanie
wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, usługi w zakresie organizowania zawartych w tej klasie imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, nagrań dźwiękowych
i treści multimedialnych, z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych,
dla celów edukacyjnych, kulturalnych lub rozrywkowych,
usługi organizowania, prowadzenia i obsługi wideokonferencji, seminariów, konkursów i koncertów, spotkań biznesowych, szkoleniowych, usługi produkcji i montażu filmów
dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja
audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem telewizji i Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych
i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi świadczone przez studia filmowe i studia
nagrań, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych, filmowania i nagrywania obrazu i dźwięku na znanych w stanie
techniki nośnikach informacji, usługi organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, w tym konkursów
za pośrednictwem sms’ów, usługi produkcji telewizyjnych,
programów rozrywkowych, realizacji i wystawiania spektakli,
pisania scenariuszy, usługi agencji informacyjnych o rozryw-
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ce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych i rekreacji, ww. usługi prowadzone, gdzie
to możliwe, również za pośrednictwem strony internetowej,
udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, publikacja
tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania, fotoreportaże, usługi gier on-line, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja, obsługa
i prezentacja konkursów, gier i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, usługi automatycznego zapisywania
programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez
odbiorcę, usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu
muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4
ze stron www poprzez Internet, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek magazynów, czasopism, gazet i innych materiałów drukowanych niereklamowych, w tym w formie elektronicznej, udostępnianie
ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, usługi reporterskie,
prowadzenie bibliotek.
505974
(220) 2019 10 23
OWOLOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Morszków
(540) (znak słowny)
(540) OWOLOVO EKODOBRO
(510), (511) 29 mrożone, suszone, liofilizowane, konserwowane, gotowane: owoce, warzywa, grzyby, zioła, 30 przyprawy, sosy przyprawowe, syropy do polewania deserów, kawa,
herbata, kakao, spożywcze lody i sorbety, produkty i napoje
na bazie kawy, herbaty, kakao, galaretki owocowe jako słodycze, wyroby cukiernicze, 31 świeże: owoce, warzywa, grzyby,
zioła, 32 owocowe i warzywne: napoje, nektary, soki, musy,
przeciery, syropy, esencje, ekstrakty, wyciągi, wszystkie bezalkoholowe.
(210)
(731)

505987
(220) 2019 10 24
KOZYRA DANIEL, PIKOR-KOZYRA EWA JANINA
TRIGON ORTHOPEDIA DANIEL KOZYRA I WSPÓLNICY
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TRIGON ORTHOPEDIA
(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 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
(210)
(731)
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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 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, 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.
506003
(220) 2019 10 24
CHRANIUK ROMAN, Poznań; KANIOR RYSZARD,
Dąbrowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) ZŁOTY KSIĄŻĘ Miodowe PIECZOŁOWICIE WARZONE
Z INGREDIENCJI NAJPIERWSZYCH SORTÓW
WYRAZISTY W SMAKU JASNY LAGER Z MIODEM
Z POLSKICH PASIEK HONOREM PRINCIPIBUS CERVISIA

(531)

02.01.02, 02.01.20, 02.01.23, 07.01.01, 24.03.12, 26.04.03,
26.05.12, 27.05.01, 29.01.15, 24.09.01
(510), (511) 32 piwo.
(551) wspólne prawo ochronne
506026
(220) 2019 10 24
LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH
FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nature for kids
(210)
(731)

(531) 26.02.07, 05.03.20, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, szampony dla
niemowląt, oliwki dla niemowląt, balsamy dla niemowląt, puder dla niemowląt, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt,
kremy dla niemowląt [nielecznicze], szampon w piance dla
niemowląt, nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt,
pianka do kąpieli dla niemowląt, mleczka do ciała dla niemowląt, krem do opalania dla niemowląt, odżywki do włosów dla niemowląt, talk w proszku dla niemowląt, nieleczniczy, płyny do kąpieli w pianie dla niemowląt, chusteczki dla
niemowląt nasączone preparatami do czyszczenia, emulsje
do ciała, kremy, emulsje i żele nawilżające, emulsje do mycia
ciała nie zawierające mydła, żele oczyszczające, żele nawilżające [kosmetyki], żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, balsamy do ciała, balsamy do pielęgnacji
pupy niemowlęcia, kremy nawilżające, krem na odparzenia
pieluszkowe [nieleczniczy], zasypki do ciała [talk], zasypki
do twarzy, maści [nielecznicze], maści do celów kosmetycznych, odżywka do włosów dla dzieci, kosmetyki do włosów,
makijaż (preparaty do -), kosmetyki do pielęgnacji skóry, dezodoranty i antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach,
aromaty [olejki aromatyczne], balsam odżywczy, barwniki
do celów kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla lu-
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dzi, ekstrakty perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne
i ekstrakty aromatyczne, preparaty do golenia, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, maski
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy do rąk, lakiery do paznokci, masła do twarzy
i ciała, masło do rąk i ciała, maski do pielęgnacji włosów,
maści do celów kosmetycznych, mgiełki do ciała, mleczko
kosmetyczne, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydełka, mydła, mydło dezodoryzujące, preparaty
kosmetyczne wspomagające odchudzanie, olejki do celów
kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, olejki do kąpieli nielecznicze, żele do stylizacji włosów,
odżywki do włosów, płyny do układania włosów, preparaty
do układania włosów, lakiery do włosów, preparaty do pielęgnacji paznokci, produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, płyny
do pielęgnacji włosów, płyny kosmetyczne do demakijażu,
płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty do kąpieli, kosmetyki do rzęs, tusze do rzęs, skóra [preparaty kosmetyczne do pielęgnacji -],
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty nawilżające [kosmetyczne], preparaty ściągające do celów kosmetycznych,
preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], kremy
chroniące przed słońcem [kosmetyki], preparaty do ochrony
włosów przed słońcem, serum do celów kosmetycznych, serum do włosów, szampony, szminki do ust, środki do czyszczenia zębów, środki odświeżające powietrze [zapachowe],
nielecznicze produkty toaletowe, woda toaletowa, patyczki
z watą do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, mydła i żele, żele do włosów, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, nielecznicze preparaty do masażu, olejki
do masażu, peelingi złuszczające do celów kosmetycznych,
peelingi do twarzy [kosmetyki], nielecznicze preparaty
do pielęgnacji stóp, preparaty do pedicure.
(210) 506034
(220) 2019 10 24
(731) PEJSKA KATARZYNA, Wiązowna
(540) (znak słowny)
(540) Plemię Kobiet
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do użytku osobistego,
kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki do pielęgnacji
urody, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kosmetyki naturalne, kosmetyki do włosów, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do ciała, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała,
preparaty kosmetyczne do manicure i pedicure, środki perfumeryjne i zapachowe, perfumy, 9 czasopisma elektroniczne, czasopisma elektroniczne edukacyjne, czasopisma elektroniczne wspierające rozwój osobisty, czasopisma elektroniczne fachowe, czasopisma elektroniczne o tematyce ogólnej, czasopisma elektroniczne do pobrania, gazety elektroniczne do pobrania, publikacje w formie elektronicznej
do pobrania, książki elektroniczne do pobrania, środki edukacyjne do pobrania, aplikacje do pobrania, w tym na smartfony, pliki multimedialne do pobrania, muzyka cyfrowa
do pobrania, nagrania wideo do pobrania, programy gier
elektronicznych do pobrania, czasopisma elektroniczne
utrwalone na nośnikach, gazety elektroniczne utrwalone
na nośnikach, publikacje elektroniczne utrwalone na nośnikach, książki elektroniczne utrwalone na nośnikach, muzyka,
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych utrwalone na nośnikach, utrwalone na nośnikach informacje i dane, 16 czasopisma [periodyki], czasopisma edukacyjne, czasopisma wspierające rozwój osobisty,
czasopisma fachowe, czasopisma o tematyce ogólnej, gaze-
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ty, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje
promocyjne, publikacje reklamowe, książki, książki edukacyjne, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: kosmetyki, kosmetyki do użytku osobistego,
kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki do pielęgnacji
urody, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kosmetyki naturalne, kosmetyki do włosów, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do ciała, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała,
preparaty kosmetyczne do manicure i pedicure, środki perfumeryjne i zapachowe, perfumy, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły higieniczne, czasopisma elektroniczne, czasopisma elektroniczne edukacyjne,
czasopisma elektroniczne wspierające rozwój osobisty, czasopisma elektroniczne fachowe, czasopisma elektroniczne
o tematyce ogólnej, czasopisma elektroniczne do pobrania,
gazety elektroniczne do pobrania, publikacje w formie elektronicznej do pobrania, książki elektroniczne do pobrania,
środki edukacyjne do pobrania, aplikacje do pobrania, w tym
na smartfony, pliki multimedialne do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania, nagrania wideo do pobrania, programy
gier elektronicznych do pobrania, czasopisma elektroniczne
utrwalone na nośnikach, gazety elektroniczne utrwalone
na nośnikach, publikacje elektroniczne utrwalone na nośnikach, książki elektroniczne utrwalone na nośnikach, muzyka,
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych utrwalone na nośnikach, utrwalone na nośnikach informacje i dane, czasopisma [periodyki], czasopisma
edukacyjne, czasopisma wspierające rozwój osobisty, czasopisma fachowe, czasopisma o tematyce ogólnej, gazety, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, książki, książki edukacyjne,
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, drukowane
materiały edukacyjne, walizy, torby podróżne, torby, portfele
i inne artykuły służące do przenoszenia, torebki, skórzane torebki, stylowe torebki, torebki damskie, torebki wieczorowe,
torebki męskie, małe torebki kopertówki, torebki na ramię,
torebki do noszenia przy pasku, saszetki biodrowe, portmonetki, portmonetki skórzane, kosmetyczki, kosmetyczki
sprzedawane bez zawartości, skóra i imitacja skóry, skóra garbowana, skóra syntetyczna, wyroby tekstylne i substytuty
wyrobów tekstylnych, wyroby tekstylne wykorzystywane
w gospodarstwie domowym, tkaniny, odzież, obuwie, nakrycia głowy, artystyczne rękodzieło w postaci papierowej,
drewnianej, materiałowej, drukowanej, notesy, plannery, albumy, kalendarze, kartki świąteczne, papeteria, karnety, zaproszenia, identyfikacja ślubna, instalacje papierowe, dekoracje papierowe, papierowe figury, zabawki edukacyjne, wycinanki, układanki, kolorowanki, gry planszowe, plakaty, zdjęcia, materiały i tekstylia, ubrania, torebki, kapelusze, dekoracje
wystroju wnętrz, suknie ślubne, zabawki szyte dla dzieci,
meble, wystrój wnętrz, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni internetowych, aukcji
internetowych i agencji importowo-eksportowych z towarami wymienionymi w niniejszej klasie, doradztwo biznesowe,
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, doradztwo podatkowe [rachunkowość], usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, rachunkowość, księgowość i audyt, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem blogów i wideoblogów, 36 usługi funduszu dobroczynnego, organizowanie funduszy na cele dobroczynne,
organizowanie funduszy na cele edukacyjne, organizowanie
funduszy na cele związane z rozwojem osobistym, sponsorowanie finansowe, usługi finansowe, doradztwo finansowe,
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doradztwo finansowe w zakresie podatków, 41 usługi edukacyjne, usługi szkoleniowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe
świadczone za pośrednictwem internetu, usługi edukacyjne
w zakresie survivalu, organizowanie i prowadzenie warsztatów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów wspierających rozwój
osobisty, organizowanie i prowadzenie warsztatów kulinarnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów popularyzujących zdrowe odżywianie, organizowanie i prowadzenie:
warsztatów introligatorskich, warsztatów rzemiosła, warsztatów hand made, warsztatów stolarskich, warsztatów biżuterii, warsztatów renowacji mebli, warsztatów gimnastycznych,
warsztatów jogi, warsztatów pilates, warsztatów rozwoju,
warsztatów rysunku, warsztatów psychologicznych, warsztatów kulinarnych, warsztatów upcyclingu, warsztatów terapeutycznych, warsztatów ceramicznych, usługi wydawnicze,
w tym elektroniczne usługi wydawnicze, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, wydawanie biuletynów, gazet, czasopism, katalogów, e-booków i audiobooków, wydawanie publikacji wspierających rozwój osobisty,
usługi informacyjne dotyczące edukacji i rozwoju osobistego, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, organizacja webinariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, koncerty artystyczne, coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life
coachingu, przedstawienia teatralne, w tym uliczne, organizowanie konkursów, edukacja online z komputerowej bazy
danych lub za pomocą internetu czy ekstranetów, usługi pisania blogów, usługi prowadzenia blogów i wideoblogów,
usługi rozrywkowe, organizowanie i prowadzenie happeningów, w tym biegowych, organizowanie i prowadzenie happeningów ulicznych, organizowanie konkursów i loterii, usługi parków tematycznych i parków rozrywki, prowadzenie
parków rozrywki, usługi parków rozrywki, w tym parków miniatur i parków dinozaurów, 43 organizowanie zakwaterowania dla turystów, domy turystyczne, zajazdy dla turystów,
hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi hosteli dla turystów, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi restauracji, barów i kawiarni, usługi agroturystyczne w zakresie zakwaterowania, usługi agroturystyczne w zakresie zaopatrzenia w żywność i napoje,
44 usługi terapeutyczne, terapia zajęciowa i rehabilitacja, terapia ze zwierzętami, rehabilitacja ze zwierzętami, zajęcia terapeutyczne z szycia, poradnictwo związane z terapią zajęciową, usługi kosmetyczne, usługi salonów kosmetycznych,
zabiegi kosmetyczne, fryzjerstwo, usługi fryzjerskie, salony
fryzjerskie, usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi salonu fryzjerskiego
dla dzieci, usługi salonów odnowy biologicznej, usługi spa,
usługi spa medycznych.
506036
(220) 2019 10 24
ACHRAMOWICZ PAWEŁ SŁAWOMIR RAF-TRONIK
PLUS, Koszwały
(540) (znak słowny)
(540) Raf-Tronik
(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory,
urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą
energii elektrycznej, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urzą(210)
(731)
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dzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne
i sygnalizacyjne, 11 akcesoria zabezpieczające i do regulacji
instalacji wodnych i gazowych, filtry do użytku przemysłowego i domowego, instalacje do obróbki przemysłowej, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, instalacje
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę
i sanitacji, instalacje jądrowe, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, palniki, bojlery i podgrzewacze, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku
osobistego, urządzenia do opalania się, urządzenia do suszenia, urządzenia do zapłonu, zapalniczki i zapalarki, 38 dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, telekomunikacja, usługi sieci telekomunikacyjnych, usługi
telekomunikacyjne.
506051
(220) 2019 10 25
ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPACEROWA

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
506057
(220) 2019 10 25
ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) SPACEROWA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(731)

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

506063
(220) 2019 10 25
PRZYTULSKI MARCIN MP INVEST, Komorów
(znak słowno-graficzny)
NAX POWER PRODUCTS

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 kosiarki, kosiarki spalinowe, kosiarki mechaniczne, kosiarki samobieżne, kosiarki bijakowe, wysokowydajne kosiarki bijakowe, mechaniczne kosiarki do trawników,
kosiarki do zarośli (maszyny), elektryczne kosiarki do trawy,
kosiarki do trawy (maszyny), kosiarki do trawników z siedziskiem, kosiarki żyłkowe do użytku ogrodniczego, kosiarki żyłkowe (urządzenia do trawnika i ogrodu zasilane
elektrycznie), kosy (maszyny), elektryczne kosy ogrodowe,
dmuchawy elektryczne do odpadów trawnikowych, dmuchawy powietrzne, odśnieżarki, 8 kosiarki ogrodowe ręczne (narzędzia), kosy, kosy obsługiwane ręcznie, ręczne kosy
do chwastów, 35 promocja sprzedaży, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, 42 prowadzenie portali internetowych dla
osób trzecich, na serwerach komputerowych dla globalnej
sieci komputerowej, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie portali internetowych
do handlu elektronicznego.
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506100
(220) 2019 10 26
JONIEC MIECZYSŁAW FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA JONIEC, Tymbark
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIBRO TECHNOLOGY
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 26.11.07, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 bramy metalowe, drzwi garażowe metalowe,
drzwi metalowe, konstrukcje stalowe, ogrodzenia metalowe, palisady metalowe, przegrody metalowe, przęsła ogrodzeniowe, szlabany metalowe, wyroby ślusarskie ujęte w tej
klasie, 19 balustrady, belki niemetalowe, betonowe elementy
budowlane, betonowe płyty ogrodzeniowe, bloczki betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, bramy niemetalowe, budowlane płyty niemetalowe, deski, drewno budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe, kostki brukowe
niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały
do budowy i pokryć dróg, materiały betonowe dla potrzeb
górnictwa, niemetalowe bloki drogowe, niemetalowe płyty
drogowe, ogrodzenia niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe z pali, ochronne bariery drogowe niemetalowe, palisady niemetalowe, płyty betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, płyty chodnikowe betonowe, cementowe
i ze sztucznego kamienia, pokrycia nawierzchni dróg, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, słupy cementowe,
sztuczny kamień, wyroby betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, niemetalowe płyty elewacyjne, 37 usługi budowlane, naprawy i remonty obiektów budowlanych z wykorzystaniem balustrad, betonowych płyt ogrodzeniowych,
bloczków betonowych, cementowych i ze sztucznego kamienia, bram metalowych, desek, drewna budowlanego,
kostki brukowej niemetalowej, materiałów niemetalowych
do budowy i pokryć dróg, materiałów betonowych dla potrzeb górnictwa, ochronnych barier drogowych niemetalowych, ogrodzeniowych palisad niemetalowych, płyt betonowych, cementowych i ze sztucznego kamienia, pokryć
niemetalowych dla budownictwa, słupów cementowych,
sztucznego kamienia.
506209
(220) 2019 10 29
RATAJSKA IWONA PIEKARNICTWO-CUKIERNICTWO
KRAINA CIAST, Piechowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cukiernia Kraina Ciast www.krainaciast.pl

(210)
(731)

(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 30 żywność na bazie mąki spożywczej i preparatów zbożowych, wyroby piekarnicze: bagietki, bułki, chleb,
chleb bezdrożdżowy, drożdżówki, grahamki, kajzerki, rogale,
spody do pizzy, suchary, wyroby ciastkarskie i cukiernicze:
babki, babeczki, bezy, biszkopty, bułeczki słodkie, ciasta,
ciastka, kruche ciasteczka, ciasto na ciastka, gofry, keksy, krajanki, kremówki, makowce, pączki, ciastka piernikowe, piernik, pierniczki, pierniki nadziewane, pieczywo cukiernicze,
paluszki waflowe, ptysie, rogaliki, rożki, rurki, serniki, tiramisu,
torciki, torty, waflowe torty i torciki, wafle suche i przekładane, waflowe paluszki i rurki nadziewane, wyroby cukiernicze
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na bazie migdałów i orzechów arachidowych, słodycze: cukierki, czekolada, galaretki owocowe, makaroniki, marcepan,
słodycze do ssania, lody spożywcze, desery lodowe, sorbety
lodowe, rolady i torty lodowe, sosy i polewy do deserów, kakao, wyroby z kakao, kawa, kawa mrożona, kawowe aromaty, 35 usługi importowo-eksportowe, usługi pośrednictwa
handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi
prowadzenia sprzedaży w sklepach, hurtowniach, cukierniach oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów
takich jak: wyroby piekarnicze, wyroby ciastkarskie, wyroby
cukiernicze, słodycze, lody, usługi w zakresie marketingu
i prezentacji towarów i usług, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów
wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

506224
(220) 2019 10 29
JANCZAK ARTUR, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
Sowie Chatki

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 19 niemetalowe szkielety konstrukcyjne do budynków, drewno obrobione, drewno półobrobione, drewno profilowane, profile drewniane, ukształtowane drewno,
prefabrykowane domy z bali, modułowe domy z bali, domy
z prefabrykatów z drewna jako zestawy do montażu, domy
modułowe, niemetalowe, niemetalowe domy prefabrykowane, złącza drewniane, werandy wykonane z materiałów
niemetalowych jako konstrukcje, wewnętrzne ścianki działowe wykonane z materiałów niemetalowych, niemetalowe
konstrukcje segmentowe, ramy budowlane niemetalowe,
prefabrykowane konstrukcje niemetalowe, platformy z materiałów niemetalowych, niemetalowe modułowe elementy
budowlane, budowle drewniane, 37 prace konstrukcyjne domów z prefabrykatów, budowa domów na zamówienie, stawianie domów z prefabrykatów, budowa domów, 41 usługi
rekreacyjne, zapewnianie imprez rekreacyjnych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, zapewnianie zajęć rekreacyjnych,
udostępnianie terenów rekreacyjnych, usługi terenów rekreacyjnych, usługi informacyjne dotyczące rekreacji, zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, usługi rekreacyjne
związane z pieszymi wędrówkami, usługi rekreacyjne związane z wędrówkami z plecakiem, organizowanie rozrywki,
informacja o rozrywce, usługi rozrywkowe ośrodków wczasowych, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego,
43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w bistrach, bary, bary przekąskowe, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia,
oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie
posiłków i napojów, restauracje dla turystów, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków, zapewnianie
zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach,
pensjonaty, domy gościnne, rezerwacja miejsc w pensjonatach, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach, domy turystyczne, zajazdy dla turystów, organizowanie zakwaterowania dla turystów, zakwaterowanie tymczasowe świadczone przez rancza dla turystów.
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506226
(220) 2019 10 29
FALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FALA

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie pływania, nauka pływania, szkolenia nauczycieli pływania, doradztwo w zakresie sprawności
fizycznej, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, informacje dotyczące edukacji sportowej, kształcenie ruchowe dla
dzieci w wieku przedszkolnym, kursy szkoleniowe dotyczące
zajęć sportowych, nauka w zakresie sportu, nauka nurkowania, organizowanie szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć
w zakresie ćwiczeń fizycznych, świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, szkolenia w zakresie kultury
fizycznej dla dorosłych i dzieci, szkolenia w zakresie zajęć
sportowych, szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej,
szkolenie sportowe, szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie
zdrowia i sprawności fizycznej, udzielanie informacji związanych z wychowaniem fizycznym za pośrednictwem strony
internetowej online, udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej
online, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, usługi edukacyjne
dotyczące sprawności fizycznej, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, usługi fitness klubów, usługi
edukacyjne związane z wodą, usługi ośrodków sprawności
fizycznej, usługi szkoleniowe dotyczące zajęć podwodnych,
usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej
kondycji fizycznej, usługi szkoleniowe w zakresie sportu,
usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi trenerów osobistych, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, zajęcia
w zakresie ćwiczeń fizycznych, usługi w zakresie treningu
fizycznego, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie
sportu, zapewnianie instruktażu i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń fizycznych, usługi pisania blogów.
506230
(220) 2019 10 29
VICTORIA CYMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałcz
(540) (znak słowny)
(540) CYMESSIMO
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe: gazowane, niegazowane, musujące, napoje owocowe, wyciągi z owoców lub
warzyw, wody niegazowane i gazowane, mineralne, stołowe,
sodowe, soki, napoje owocowe i soki owocowe, soki, napoje
i nektary: warzywne, owocowo-warzywne, soki zagęszczone, przecierowe, sorbety, napoje izotoniczne, energetyczne,
proteinowe, węglowodanowe, syropy zagęszczane, syropy
do napojów, kawy, drinków i koktajli, zaprawy do napojów,
syropy i preparaty do przygotowywania napojów, koncentraty napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów,
napoje wzbogacone witaminami i minerałami, 35 usługi
sprzedaży towarów: napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, wyciągi z owoców lub warzyw, wody niegazowane i ga(210)
(731)
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zowane, wody mineralne oraz stołowe i sodowe, soki, napoje
i soki owocowe, soki oraz napoje i nektary warzywne oraz
owocowo-warzywne, soki zagęszczone, soki przecierowe,
sorbety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje
proteinowe, napoje węglowodanowe, syropy zagęszczane,
syropy do napojów i kawy oraz drinków i koktajli, zaprawy
do napojów, syropy i preparaty do przygotowywania napojów, koncentraty napojów, esencje do napojów, ekstrakty
do napojów, napoje wzbogacone witaminami i minerałami,
zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi oraz internetowymi, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem,
zarządzanie biznesowe przedsiębiorstwami franczyzowymi.
506247
(220) 2019 10 30
NUFARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ASTRAL
(510), (511) 5 herbicydy, fungicydy, insektycydy i pestycydy
do stosowania w rolnictwie.

(210)
(731)

506250
(220) 2019 10 30
LEŻAŃSKI ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE KOSMED, Głubczyce
(540) (znak słowny)
(540) KOSMED HIT MOSKITO
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne biobójcze, zestawy kosmetyków z naturalnymi olejkami
roślinnymi, zestawy kosmetyków do odstraszania i przeciw
owadom, żele, płyny, preparaty, spray, kremy, oleje i olejki
do odstraszania i przeciw owadom oraz po ukąszeniu owadów, żele, płyny preparaty, kremy, oleje i olejki do pielęgnacji,
regeneracji oraz ochrony skóry i ciała.
(210)
(731)

506328
(220) 2019 10 31
REVOLUME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLOCK PARTY
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 9 nagrania muzyczne, nagrania audio, nagrania
wideo, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach,
25 odzież, ubrania, czapki, 35 organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób
trzecich, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, publikacja treści reklamowych, przygotowanie
kampanii reklamowych, promowanie towarów i usług osób
trzecich, promowanie koncertów muzycznych, 41 koncerty
muzyczne na żywo, rezerwacja biletów na koncerty, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, koncerty muzyczne
za pośrednictwem telewizji, organizowanie festiwali, usługi
festiwali muzycznych, muzyczne usługi wydawnicze, usługi
w zakresie produkcji muzycznej, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja nagrań audio i video oraz
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, produkcja
koncertów muzycznych, produkcja nagrań muzycznych,
produkcja nagrań audiowizualnych, muzyczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze, rozrywka z udziałem muzyki.
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506337
(220) 2019 10 31
KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zduńska Wola
(540) (znak słowny)
(540) bionus
(510), (511) 32 piwo.
(210)
(731)

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

506340
(220) 2019 10 31
STOWARZYSZENIE KACZAWSKIE, Mściwojów
(znak słowno-graficzny)
GEOPARK KRAINA WYGASŁYCH WULKANÓW

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.05.04
(510), (511) 39 informacja turystyczna, usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, usługi przewodników
turystycznych, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek,
41 organizacja szkoleń, kursy szkoleniowe, pokazy edukacyjne, szkolenia edukacyjne, usługi edukacyjne, publikowanie
tekstów edukacyjnych, publikowanie książek edukacyjnych,
opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, rozpowszechnianie materiałów
edukacyjnych, wydawanie przewodników turystycznych,
publikowanie katalogów dotyczących turystyki, prowadzenie kursów edukacyjnych związanych z branżą turystyczną,
organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych związanych z sektorem turystycznym, publikowanie przewodników, map turystycznych, spisów i wykazów miast online
i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych, organizacja
imprez kulturalnych i artystycznych, informacje dotyczące działalności kulturalnej, organizacja i przeprowadzanie
aktywności kulturalnych, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, usługi wynajmu związane
ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, impresariat artystyczny, kursy szkoleniowe w zakresie
planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, organizowanie prezentacji
w celach rozrywkowych, organizacja i prezentacja widowisk,
43 organizowanie zakwaterowania dla turystów, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne,
pensjonaty, usługi restauracyjne, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, oferowanie żywności i napojów dla gości, udostępnianie domów kultury na zebrania
i spotkania towarzyskie.
(210)
(731)
(540)
(540)

506349
(220) 2019 11 01
GŁUSZCZAK SZCZEPAN GRZEGORZ, Czersk
(znak słowno-graficzny)
PROJEKT WOJOWNIK
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(531) 27.05.01, 26.05.16, 23.05.05
(510), (511) 41 usługi szkoleń w zakresie bezpieczeństwa,
sztuk walki, taktyki, posługiwania się bronią, strzelania.
(210)
(731)
(540)
(540)

506367
(220) 2019 11 04
OSMOŁA RAFAŁ, Wyszków
(znak słowno-graficzny)
MEDISPOT

(531) 29.01.03, 27.05.01, 24.13.04, 01.15.15, 24.17.02
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, higiena i troska o urodę istot ludzkich lub zwierząt, usługi dla
rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa.
506393
(220) 2019 11 04
LOOK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 health
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 oleje, tłuszcze jadalne, pestki słonecznika, jądra pestek owoców, owoce suszone, susze warzywne, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane,
mrożone lub gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, batony spożywcze na bazie orzechów, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, 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, substytuty cukru, słodziki naturalne, płatki zawierające błonnik, zioła przetworzone, słodycze bez cukrowe, pieczywo bezglutenowe, batony zbożowe i energetyczne, musli, batony na bazie granoli, batony
z musli, przekąski z musli, batony z orzechów w karmelu,
płatki zbożowe gotowe do spożycia, 31 produkty rolne,
ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach,
zioła nieprzetworzone, świeże owoce, świeże warzywa, nasiona, rośliny naturalne, słód, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów,
woda kokosowa, soki warzywne, piwo, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, za pośrednictwem Internetu
(sklepy internetowe on-line) oraz sprzedaży wysyłkowej
i katalogowej następujących towarów: dodatki dietetyczne, suplementy żywnościowe, prebiotyki, odżywcze suplementy diety, żywność dla diet medycznych, mineralne
suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy
diety do celów weterynaryjnych, preparaty dietetyczne,
preparaty dietetyczne dla dzieci, nutraceutyki do stosowania jako suplement diety, preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, napoje z dodatkami
dietetycznymi, żywność dla diabetyków, dietetyczne dodatki do żywności, dodatki do żywności do celów niemedycznych, oleje, tłuszcze jadalne, pestki słonecznika, jądra
pestek owoców, owoce suszone, susze warzywne, mięso,
ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane,
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mrożone lub gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, 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, substytuty cukru, słodziki naturalne, płatki zawierające
błonnik, zioła przetworzone, słodycze bez cukrowe, pieczywo bezglutenowe, produkty rolne, ogrodnicze, leśne
oraz ziarna, zioła nieprzetworzone, świeże owoce, świeże
warzywa, nasiona, rośliny naturalne, słód, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów, woda kokosowa, soki warzywne, piwo, batony
spożywcze na bazie orzechów, batony organiczne na bazie
orzechów i ziaren, batony zbożowe i energetyczne, musli,
batony na bazie granoli, batony z musli, przekąski z musli,
batony z orzechów w karmelu, płatki zbożowe gotowe
do spożycia, administrowanie sprzedażą, administrowanie
działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, zarządzanie programami lojalnościowymi,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy
on-line, usługi importowo-eksportowe, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży
produktów i świadczenia usług, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
dostarczanie informacji handlowych, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, usługi w zakresie
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, usługi zarządzania sprzedażą, usługi doradcze
dotyczące promocji sprzedaży, reklama, reklama radiowa,
telewizyjna i prasowa, reklama na stronach internetowych,
promocja sprzedaży, pokazy towarów do celów promocyjnych, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, rozpowszechnianie materiałów reklamowych.
506396
(220) 2019 11 04
LOOK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 health

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 oleje, tłuszcze jadalne, pestki słonecznika, jądra pestek owoców, owoce suszone, susze warzywne, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane,
mrożone lub gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, batony spożywcze
na bazie orzechów, batony organiczne na bazie orzechów
i ziaren, 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, substytuty cukru, słodziki naturalne, płatki
zawierające błonnik, zioła przetworzone, słodycze bez cu-
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krowe, pieczywo bezglutenowe, batony zbożowe i energetyczne, musli, batony na bazie granoli, batony z musli, przekąski z musli, batony z orzechów w karmelu, płatki zbożowe
gotowe do spożycia, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne
oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, zioła nieprzetworzone, świeże owoce, świeże warzywa, nasiona, rośliny naturalne, słód, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, woda kokosowa, soki
warzywne, piwo, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej,
za pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe on-line)
oraz sprzedaży wysyłkowej i katalogowej następujących
towarów: dodatki dietetyczne, suplementy żywnościowe,
prebiotyki, odżywcze suplementy diety, żywność dla diet
medycznych, mineralne suplementy diety, suplementy diety
dla ludzi, suplementy diety do celów weterynaryjnych, preparaty dietetyczne, preparaty dietetyczne dla dzieci, nutraceutyki do stosowania jako suplement diety, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, suplementy diety dla
osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, napoje
z dodatkami dietetycznymi, żywność dla diabetyków, dietetyczne dodatki do żywności, dodatki do żywności do celów
niemedycznych, oleje, tłuszcze jadalne, pestki słonecznika,
jądra pestek owoców, owoce suszone, susze warzywne, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane,
mrożone lub gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, 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, substytuty cukru, słodziki naturalne, płatki zawierające błonnik, zioła
przetworzone, słodycze bez cukrowe, pieczywo bezglutenowe, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna, zioła
nieprzetworzone, świeże owoce, świeże warzywa, nasiona,
rośliny naturalne, słód, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, woda kokosowa,
soki warzywne, piwo, batony spożywcze na bazie orzechów,
batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony zbożowe i energetyczne, musli, batony na bazie granoli, batony z musli, przekąski z musli, batony z orzechów w karmelu,
płatki zbożowe gotowe do spożycia, administrowanie sprzedażą, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
sklepów detalicznych, usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, zarządzanie programami
lojalnościowymi, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych,
przez sklepy on-line, usługi importowo-eksportowe, usługi
pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
dostarczanie informacji handlowych, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, usługi w zakresie
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, usługi zarządzania sprzedażą, usługi doradcze
dotyczące promocji sprzedaży, reklama, reklama radiowa,
telewizyjna i prasowa, reklama na stronach internetowych,
promocja sprzedaży, pokazy towarów do celów promocyjnych, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, rozpowszechnianie materiałów reklamowych.
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506401
(220) 2019 11 04
GRUPA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
GBU GLOBAL - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLOBAL BROKER UBEZPIECZENIOWY
(210)
(731)

(531) 10.03.04, 01.15.15, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, usługi brokerów ubezpieczeniowych.
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(540) WYŻSZA KULTURA MIKROORGANIZMÓW
(510), (511) 1 preparaty bakteriologiczne inne niż do użytku
medycznego i weterynaryjnego, biologiczne preparaty inne
niż użytku medycznego i weterynaryjnego, humus, kultury
mikroorganizmów inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, nawozy, 41 edukacja, organizowanie i prowadzenie konferencji, nauczanie, nauczanie korespondencyjne,
organizowanie i prowadzenie seminariów i sympozjów, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych.
(210) 506456
(220) 2019 11 05
(731) Koninklijke Philips N.V., Eindhoven, NL
(540) (znak słowny)
(540) DUAL SCAN
(510), (511) 11 urządzenia do uzdatniania powietrza, w tym
aparaty oczyszczające powietrze, aparaty filtrujące powietrze, urządzenia nawilżające powietrze, filtry do wszystkich
wyżej wymienionych towarów.
506457
(220) 2019 11 05
GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz
(znak słowno-graficzny)
GRUPA psb DOM NOWOCZESNY

(210)
(731)

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

(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi dotyczące doradztwa budowlanego,usługi budowlane, naprawa instalacji grzewczych, usługi
instalacyjne urządzeń sanitarnych oraz instalowanie okien
i drzwi, budownictwo przemysłowe, dekarstwo, izolowanie budynków, malowanie, montaż rusztowań, murowanie, nadzór budowlany, restauracja istniejących budynków
i obiektów, rozbiórka budynków, tapetowanie, tynkowanie,
układanie nawierzchni drogowych, usługi hydrauliczne, wynajem sprzętu budowlanego, 42 opracowywanie projektów
technicznych, projektowanie budynków.

(531) 07.03.11, 26.04.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 marketing internetowy, usługi w zakresie
informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę
towarów i usług, promowanie towarów i usług osób trzecich
za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dostarczanie informacji handlowych, gromadzenie informacji handlowej, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, pośrednictwo w zakresie reklamy, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, 41 publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, 42 doradztwo projektowe
w zakresie budownictwa i aranżacji wnętrz, zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, udostępnianie
strony internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji
wnętrz, dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania
architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej.

506406
(220) 2019 11 04
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA KOBEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOBEX

506441
(220) 2019 11 05
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Mucoflav
(510), (511) 5 produkty lecznicze, dietetyczna żywność
i substancje dostosowane do użytku leczniczego, suplementy diety, wyroby medyczne, środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia żywieniowego.
(210)
(731)

(210) 506445
(220) 2019 11 05
(731) SIUDA ROBERT DARIUSZ, Parczówek
(540) (znak słowny)
(540) Naturcalk
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę.
506454
(220) 2019 11 05
GREENLAND TECHNOLOGIA EM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzcianki
(540) (znak słowny)
(210)
(731)

506459
(220) 2019 11 05
BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
MAXIMA FIDES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Kolorowe NNW
(510), (511) 36 ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków, którego zakup jest możliwy za pośrednictwem
strony internetowej.

(210)
(731)

506461
(220) 2019 11 05
BLACHOTRAPEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rabka Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) TYRANIA
(510), (511) 6 blacha [płyty, arkusze], blacha aluminiowa,
blacha stalowa cienka, blacha do pokrycia dachu z metalu,
blacharskie materiały budowlane, dachówki metalowe, da(210)
(731)
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chowe rynny metalowe, daszki z metalu z umocowanymi
lub ruchomymi listwami, klamry metalowe, materiały blacharskie dla budownictwa, metalowe elementy dachowe,
metalowe materiały dachowe, metalowe panele dachowe,
metalowe płyty dachowe, metalowe pokrycia dachów, metalowe grzbiety dachu, metalowe naroża dachu, metalowe
więźby dachowe, metalowe rynny, metalowe uchwyty rynnowe, ocynkowane arkusze blachy stalowej, okładziny metalowe do użytku w budownictwie, platerowane stalowe blachy i arkusze, płytki dachowe metalowe, pokrycia dachowe
metalowe, rynny metalowe do zbierania wody deszczowej,
rynny metalowe do rozpraszania wody deszczowej, zaciski
[klamry] metalowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

506480
(220) 2019 11 06
GAJDA ŁUKASZ VIXA WEAR, Osiek Wielki
(znak słowno-graficzny)
VIXIARSKIE SIŁY SPECJALNE

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 25 odzież.
506498
(220) 2019 11 06
LAFRENTZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L Lafrentz
(210)
(731)

(531) 26.04.09, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 36 zarządzanie inwestycjami, 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, montaż [instalacja] konstrukcji budynków, instalacja
rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, montaż [instalacja] instalacji maszynowych, instalacja
maszyn, 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, zarządzanie projektem budowy, 42 projektowanie
budowlane, usługi architektoniczne, w szczególności opracowywanie projektów architektonicznych oraz doradztwo
w zakresie architektury związane z projektowaniem budowlanym, projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym
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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.
(210)
(731)
(540)
(540)

506505
(220) 2019 11 06
JANUCHTA MICHAŁ TOMASZ INAPRAWY, Kielce
(znak słowno-graficzny)
Profesjonalny Serwis Apple iNaprawy

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.07.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów telefonicznych i komputerowych, reklama
i marketing w zakresie usług serwisowych urządzeń elektronicznych, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej,
usługi w zakresie tworzenia marki, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, informacja marketingowa
na temat usług serwisowych urządzeń elektronicznych oraz
akcesoriów do telefonów komórkowych, udzielanie informacji o działalności gospodarczej dotyczącej franchisingu,
informacja handlowa wspomagana komputerowo, udzielanie informacji handlowych w zakresie usług serwisowych
urządzeń elektronicznych, informacje na temat metod sprzedaży, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu
na temat usług serwisowych urządzeń elektronicznych oraz
akcesoriów do telefonów komórkowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, 37 instalowanie i naprawa telefonów, naprawa lub
konserwacja aparatów telefonicznych, usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu telefonicznego, usługi ładowania
baterii do komputerów i telefonów, naprawa komputerów,
usługi instalacji komputerów, usługi konserwacji komputerów, naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych, naprawa i konserwacja elektronicznych paneli wyświetlających,
usługi naprawcze w zakresie elektronicznego sprzętu biznesowego, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń elektronicznych, instalowanie i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, wymiana baterii, telefoniczne udzielanie informacji
na temat usług serwisowych urządzeń elektronicznych oraz
akcesoriów do telefonów komórkowych, udzielanie informacji konsumenckich o produktach i usługach w zakresie usług
serwisowych urządzeń elektronicznych oraz akcesoriów
do telefonów komórkowych, 42 odblokowywanie telefonów
komórkowych, usługi komputerowe, odzyskiwanie danych
z komputerów, usługi diagnostyki komputerowej, naprawa
oprogramowania komputerowego, instalacja, utrzymanie,
naprawa i serwis oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

506508
(220) 2019 11 06
MECH ELWIRA KAROLINA, Stara Wieś
(znak słowno-graficzny)
RADET
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(531) 29.01.11, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16, 24.15.01, 24.15.13
(510), (511) 11 systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), klimatyzacja do pomieszczeń przeznaczonych
do przetwarzania danych, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja.
506519
(220) 2019 11 07
WÓJCIK AGNIESZKA FURINI ŚWIAT PUF I FOTELI,
Stary Sącz
(540) (znak słowny)
(540) MEGA SAKO
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, pufy [meble], pufy typu sako, fotele, fotele sako, krzesła [fotele] biurowe, meble, meble biurowe, meble biurowe
metalowe, meble dla dzieci, meble dla niemowląt, meble
do siedzenia, meble do wnętrz, meble domowe, meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble sypialne, zestawy mebli,
sofy, sofy ścienne, sofy rozkładane, sofy rozsuwane, materace, materace dmuchane, materace dmuchane, do celów
niemedycznych, materace łóżkowe, materace piankowe,
łóżka, łóżka drewniane, łóżka piętrowe, łóżka sako, poduszki, poduszki nadmuchiwane, poduszki dmuchane, obicia
do poduszek, poduszki sako, poduszki dekoracyjne, poduszki ozdobne, podnóżki, podnóżki [taborety], fotele rozkładane
z podnóżkiem, zagłówki, zagłówki [meble], zagłówki nadmuchiwane, zagłówki do łóżek, fotele bujane, fotele rozkładane
w łóżka, fotele dopasowane do kształtu ciała [contour chair].

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

37

506526
(220) 2019 11 07
PKP ENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
CEEK CENTRUM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
KOLEI

(210)
(731)

506522
(220) 2019 11 07
KRAWIEC JOWITA, KRAWIEC KARINA KRAWIEC
TRAKTOR SPÓŁKA CYWILNA, Paciorkowa Wola Nowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kraft

(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.04, 26.01.18, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 12 ciągniki rolnicze.
506525
(220) 2019 11 07
CREATIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ri Retail Institute

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 35 badania opinii publicznej, badania rynkowe,
marketing, 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie wydarzeń (szkoleń) dotyczących innowacyjności, publikowanie
książek, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
usługi rozrywkowe, działalność wspierająca przyspieszanie
rozwoju przedsiębiorstw.

(531) 18.01.11, 26.04.02, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 artykuły papiernicze do pisania, biuletyny
informacyjne, broszury, czasopisma fachowe, czasopisma
[periodyki], drukowane materiały edukacyjne, drukowane
raporty z badań, kalendarze, kalendarze drukowane, kalendarze ścienne, kalendarze spotkań [agendy], kartki do korespondencji, kartki do notowania, koperty, książki, materiały
drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), naklejki, notesy, notatniki, papier firmowy,
papierowe artykuły piśmienne, periodyki [czasopisma], periodyki drukowane, podręczniki, podręczniki edukacyjne,
papierowe wyroby promocyjne, podręczniki instruktażowe,
poradniki [podręczniki], prospekty, przyrządy do pisania,
przylepne kartki na notatki, terminarze, 35 analizy i badania
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie konkursami w celach reklamowych, administrowanie programami członkowskimi, analiza cen, analiza
danych biznesowych, analiza danych statystycznych z badań rynku, badania rynkowe, doradztwo biznesowe, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo
biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
gromadzenie danych, gromadzenie informacji dla firm, opracowywanie statystyk biznesowych i informacji handlowych,
organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach
handlowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw
w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie targów handlowych,
produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, prognozy
i analizy ekonomiczne, publikacja treści reklamowych, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych,
udostępnianie informacji biznesowych dla przedsiębiorstw,
udostępnianie informacji na temat działalności gospodarczej,
udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego
i mediów, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące produkcji, usługi public relations, usługi reklamowe, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi
w zakresie wystaw i prezentacji produktów, usług, wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, 36 sponsorowanie
imprez kulturalnych, sponsorowanie i patronat finansowy,
38 agencje informacyjne, elektroniczna transmisja danych,
emisja filmów za pośrednictwem Internetu, nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, podcasting, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług online
i Internetu, przesyłanie webcastów, przesyłanie wiadomości,
przesyłanie danych za pośrednictwem telekomunikacji, telekonferencje, telekonferencje audio, usługi agencji praso-

38
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wych, usługi elektronicznej transmisji danych, zapewnianie
dostępu do danych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu do baz danych online, zapewnianie dostępu
do forów internetowych, zapewnianie dostępu do treści,
stron internetowych i portali, 41 edukacja i szkolenia w dziedzinie inżynierii, edukacja i szkolenia związane z ochroną
natury i środowiskiem, kursy szkoleniowe w zakresie badań
i rozwoju, kursy szkoleniowe związane z analizą systemów,
kursy szkoleniowe w zakresie inżynierii, nauczanie i szkolenia, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu
i technologii informacyjnej, nauczanie na temat ekologii,
organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja
konferencji edukacyjnych, organizacja konkursów edukacyjnych, organizacja przyjęć, organizacja seminariów, organizacja szkoleń, organizacja webinariów, organizacja wystaw
w celach szkoleniowych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie wykładów oraz warsztatów, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych,
organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem
zawodowym, organizowanie konferencji i seminariów związanych z biznesem, organizowanie rozrywki, organizowanie
konferencji, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych,
organizowanie zjazdów w celach biznesowych, produkcja
edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja filmów w celach edukacyjnych, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne,
produkcja prezentacji audiowizualnych, prowadzenie imprez
edukacyjnych, prowadzenie imprez kulturalnych, prowadzenie imprez rozrywkowych, prowadzenie konferencji biznesowych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, prowadzenie
kursów, prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu nauk
ścisłych, prowadzenie seminariów i kongresów, publikowanie książek, czasopism, wydawanie biuletynów, wydawanie
czasopism, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie gazet, wydawanie nagród edukacyjnych, wydawanie katalogów, wydawanie prospektów, usługi
w zakresie edukacji i nauczania, usługi konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej, usługi konsultacyjne związane
z edukacją inżynieryjną, usługi kształcenia praktycznego,
usługi edukacyjne związane z biznesem, usługi edukacyjne
i instruktażowe, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z BHP, usługi
edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, usługi edukacyjne dotyczące przemysłu, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line
(nie do pobrania), udostępnianie elektronicznych publikacji
on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, udostępnianie
kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo,
udostępnianie kursów korespondencyjnych, udostępnianie informacji na temat kongresów, szkolenie w zakresie
inżynierii, szkolenia dotyczące elektroniki, 42 testowanie
i kontrola jakości, badania naukowe, badania przemysłowe,
badania przemysłowe dotyczące transportu, badania naukowe i technologiczne dotyczące transportu, usługi konsultacji
i informacji w zakresie badań naukowych, przemysłowych,
kontroli jakości.
(210)
(731)

506527
(220) 2019 11 07
HODOWLA ROŚLIN GRUNWALD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA
IHAR, Bartążek

Nr ZT52/2019

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HODOWLA ROŚLIN GRUNWALD GRUPA IHAR

(531)

29.01.13, 27.05.01, 05.07.02, 06.07.25, 26.04.06, 26.04.15,
26.04.18
(510), (511) 31 nasiona, nasiona traw.
506528
(220) 2019 11 07
BRZÓSKA DARIUSZ AGENCJA REKLAMOWO-PROMOCYJNA SKY-PROMOTION, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAZETA SKRZYNKOWA
(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.03, 26.11.03, 26.04.02, 26.04.16,
26.04.18
(510), (511) 35 usługi wydawnicze w zakresie materiałów reklamowych.
506529
(220) 2019 11 07
PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DISPENSA DEL MANIERO
(510), (511) 3 produkty chemii gospodarczej, płyny i proszki
do prania, płyny do płukania, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb, kosmetyki samochodowe, płyny do mycia powierzchni, barwniki do ożywiania kolorów po praniu,
saszetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania bielizny, pasty do butów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, olejki eteryczne, preparaty do czyszczenia, środki
do czyszczenia rur odpływowych, farbki do bielizny, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego, środki do konserwacji skóry, krochmal, preparaty
do mycia, mydła, preparaty do odtłuszczania, środki czyszczące i polerujące do parkietu, pasty do mebli i do podłogi,
preparaty do zmywania, pasty do skór, preparaty do polerowania, preparaty do usuwania rdzy, pasty do skóry, środki
do szorowania, wywabiacze plam, szampony dla zwierząt
domowych, dezodoranty osobiste, preparaty do golenia,
sole do kąpieli inne niż lcznicze, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, wody kolońskie, kremy kosmetyczne, mleczka
i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów,
lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów,
odświeżacze do ust olejki perfumeryjne, ołówki kosmetyczne, pasty, proszki i płyny do zębów, lakiery do paznokci,
16 gazety, fotografie, albumy, przybory szkolne, papier śniadaniowy, serwetki papierowe, papier toaletowy, chusteczki
do nosa papierowe, 20 meble, meble ogrodowe, meble
kempingowe, lustra, ramy do obrazów, karnisze, 21 naczynia
i przybory kuchenne wykonane nie z metali szlachetnych,
deski do krojenia i prasowania, garnki, talerze, dzbanki, przybory kosmetyczne, kubły, kosze na śmieci, miski, miednice,
(210)
(731)
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mopy, termosy, szczotki, patelnie, ścierki do mycia, pułapki
na gryzonie, serwisy stołowe nie z metali szlachetnych, spryskiwacze, wazony, przybory toaletowe, 24 bielizna pościelowa, obrusy, serwety, kapy, pledy, poduszki, kołdry, 25 obuwie, ubrania, nakrycia głowy, odzież wierzchnia, garnitury,
spodnie, marynarki, sukienki, spódnice, garsonki, bluzki, swetry, żakiety, bielizna osobista, bielizna nocna, szaliki, apaszki,
rajstopy, pończochy, skarpety, kostiumy kąpielowe i plażowe,
rękawice, koszule nocne, szlafroki, biustonosze, piżamy, halki,
krawaty, 29 flaki, krokiety, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, wyroby wędliniarskie, koncentraty (tj. koncentraty
zup, rosołowe, pomidorowe [puree], soków warzywnych
do konsumpcji), konserwy mięsne i rybne, pasztety, placki ziemniaczane, mięso, ekstrakty mięsne, mleko, produkty
mleczne, oleje jadalne, tłuszcze, owoce i warzywa konserwowane, przeciery z owoców i warzyw, bakalie, żywność z ryb,
wyroby garmażeryjne mięsne i rybne, sery, owoce i warzywa
suszone, konfitury, galaretki, koncentraty, dżemy, powidła,
sałatki owocowe, sałatki warzywne, owoce i warzyrwa przetworzone w postaci mrożonek i puszkowane, dania gotowe
do spożycia, 30 aromaty do żywności, chipsy zbożowe, wyroby z czekolady, czekolada, kukurydza prażona, lody, desery
lodowe, preparaty zbożowe, mrożonki zawarte w tej klasie,
herbata, kakao, ketchup, majonezy, miód, musztarda, przyprawy, ryż, puddingi, sosy sałatkowe, prażona kukurydza,
sorbety, kisiele, budynie, 32 wody gazowane, wody stołowe,
wody mineralne, napoje bezalkoholowe, nektary, soki, piwo,
esencje do produkcji napojów, 33 alkohol ryżowy, alkohole
wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe (ekstrakty), alkoholowe (esencje), alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], aperitify, arak, baijiu (chiński destylowany napój alkoholowy, brandy, curaçao [likier], cydr, destylowane napoje, dżin,
gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie
piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, miętowy (likier -), miód pitny, napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce,
nira [napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], piquette
[wino z wytłoczyn winogronowych], rum, sake, trawienie (alkohole i likiery wspomagające), whisky, wino, wódka, 34 cygara, cygaretki, fajki, papierosy, tytoń, zapalniczki, zapałki,
35 doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, informacje handlowe, analizy kosztów, pozyskiwanie, sortowanie
i wyszukiwanie danych do baz danych, sondaże, rekrutacja
personelu, pokazy towarów, promocja sprzedaży, programy lojalnościowe, dobór personelu za pomocą metod psychotechniki, organizowanie targów i wystaw handlowych,
projektowanie reklam, pośrednictwo w zakresie kojarzenia
kontrahentów, rekrutacja kadry menedżerskiej, testowanie
kadry menedżerskiej w celu selekcji personelu, prowadzenie
informacji o firmach, prowadzenie przedstawicielstw firm zagranicznych na Polskę, prowadzenie delikatesów, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalających
nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sklepie wielobranżowym z artykułami spożywczymi, z napojami, z wyrobami
alkoholowymi, z wyrobami papierosowymi, z kosmetykami
i środkami czystości, z odzieżą, z bielizną, z artykułami gospodarstwa domowego, ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym, z meblami, z artykułami piśmiennymi, z kwiatami,
z artykułami wyposażenia wnętrz i ogrodów, z sadzonkami,
prowadzenie sklepów internetowych w branży spożywczej
oferujących produkty szybkozbywalne, usługi reklamowe
i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów spożywczych (w tym produktów
delikatesowych) i przemysłowych, 36 wynajmowanie powierzchni sklepowych, usługi w zakresie wynajmowania i administrowania nieruchomościami, doradztwo w sprawach
finansowych, 39 usługi w zakresie przewozu osób i towarów,

39

usługi w zakresie przeładunku, magazynowanie towarów,
42 tworzenie komputerowych programów informatycznych,
organizowanie prac nad rozwojem komputerowych programów informatycznych, programowanie komputerowe,
doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego i programowania komputerowego, projektowanie i prowadzenie komputerowych platform szkoleniowych on-line, projektowanie
i prowadzenie komputerowych platform interakcyjnych on-line, 43 usługi gastronomiczne, prowadzenie hoteli, zajazdów, łodziami, catering, prowadzenie barów, barów szybkiej
obsługi, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe,
przygotowywanie dań na zamówienie oraz dostawa potraw
na zamówienie.
506531
(220) 2019 11 07
GÓR-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorlice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) insPIRe

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 płyty metalowe, blacha [płyty, arkusze], blacha
stalowa cienka, dachy (pokrycia -) metalowe, kurniki metalowe, okładziny metalowe (budowlane), pokrycia dachów,
metalowe, sufity, metalowe, 37 budownictwo, izolowanie
budynków, budowa fabryk.
(210) 506540
(220) 2019 11 07
(731) COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) DIAMETRICS
(510), (511) 35 usługi w zakresie przeprowadzania badań
rynkowych dotyczących lojalności klientów, usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych dotyczących
skuteczności działania programów lojalnościowych, gromadzenie i udostępnianie informacji na temat skuteczności
działania programów lojalnościowych, usługi informacyjne
na temat skuteczności działania programów lojalnościowych, dostarczanie informacji na temat skuteczności działania programów lojalnościowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych.
506542
(220) 2019 11 07
COLTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) COLTUM
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, badania
naukowe, badania techniczne, doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów,
hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania
komputerowego, monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów
komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych,
odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie
(210)
(731)
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oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania,
opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], prace
badawczo - rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich, programowanie komputerów, projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, tworzenie i projektowanie indeksów
informacji opartych na stronach internetowych dla osób
trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform
komputerowych, tworzenie zapasowych kopii danych poza
lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi
doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej,
usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, usługi
świadczone przez laboratoria naukowe, usługi w zakresie
ochrony antywirusowej komputerów, wynajem sprzętu
do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów WWW,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
506545
(220) 2019 11 07
PYCIARZ TOMASZ ALEKSANDER T.P. INVESTMENT,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Skin Spa est. 2017
(210)
(731)

(531) 26.04.18, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

506556
(220) 2019 11 07
DYLCZYK KATARZYNA AKU TOOLS, Nagawczyna
(znak słowno-graficzny)
AKU TOOLS

(531) 26.04.09, 01.15.03, 26.11.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, elektronarzędzia budowlane, 8 ręcznie sterowane
narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane,
do naprawy i konserwacji.
506557
(220) 2019 11 07
TECHNIKA SPAWALNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) TS TECHNIKA SPAWALNICZA

(531) 26.01.04, 26.01.12, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez Internet następujących towarów: roboty, maszyny,
urządzenia i osprzęt do spawania, cięcia, napawania, zgrzewania oraz procesów pokrewnych, 42 usługi w zakresie projektowania, doradztwa, opracowywania technologii i wdrażania robotów, maszyn, urządzeń i sprzętu do spawania,
cięcia, napawania, zgrzewania oraz procesów pokrewnych.
506566
(220) 2019 11 08
STANDARD POWER DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) standard power development
(210)
(731)

(531) 26.01.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 4 energia elektryczna, energia elektryczna
ze źródeł odnawialnych, energia eklektyczna wytwarzana
z energii słonecznej, energia elektryczna wytwarzana z wiatru, 39 dystrybucja energii, 40 wytwarzanie energii elektrycznej, wytwarzanie energii elektrycznej z energii wiatru,
wytwarzanie energii elektrycznej z energii geotermalnej,
wytwarzanie energii elektrycznej z energii słonecznej, wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii eklektycznej,
usługi informacyjne i doradcze związane z wytwarzaniem
energii elektrycznej z energii fal, 42 usługi projektowania
związane z inżynierią lądową i wodną.
506568
(220) 2019 11 08
JAMRÓZ PAWEŁ WYROBY WĘGLOWE PRESTIGE,
Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOGROSZEK CLASSIC 25
(210)
(731)
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(531) 06.19.17, 18.01.11, 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 4 ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane i ich mieszanki, paliwa na bazie miału węglowego,
mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami,
pył węglowy jako paliwo, węgiel kamienny, węgiel brunatny,
węgiel drzewny, brykiety węgla, koks, 35 sprzedaż hurtowa,
detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu: węgla kamiennego, węgla brunatnego, węgla drzewnego, brykietów i paliw kopalnych oraz ich pochodnych, 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, brykietów i paliw
kopalnych.
506569
(220) 2019 11 08
JAMRÓZ PAWEŁ WYROBY WĘGLOWE PRESTIGE,
Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOGROSZEK PREMIUM 28
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506576
(220) 2019 11 08
JAMRÓZ PAWEŁ WYROBY WĘGLOWE PRESTIGE,
Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOGROSZEK PLATINUM 29

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 06.19.17, 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 18.01.16
(510), (511) 4 ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane i ich mieszanki, paliwa na bazie miału węglowego,
mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami,
pył węglowy jako paliwo, węgiel kamienny, węgiel brunatny,
węgiel drzewny, brykiety węgla, koks, 35 sprzedaż hurtowa,
detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu: węgla kamiennego, węgla brunatnego, węgla drzewnego, brykietów i paliw kopalnych oraz ich pochodnych, 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, brykietów i paliw
kopalnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

506571
(220) 2019 11 08
SZWIEC JÓZEF, Wola Radłowska
(znak słowno-graficzny)
Witospol TARNÓW 1992

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami,
39 organizowanie transportu paliw.

(531) 06.19.17, 26.04.02, 17.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane i ich mieszanki, paliwa na bazie miału węglowego,
mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami,
pył węglowy jako paliwo, węgiel kamienny, węgiel brunatny,
węgiel drzewny, brykiety węgla, koks, 35 sprzedaż hurtowa,
detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu: węgla kamiennego, węgla brunatnego, węgla drzewnego, brykietów i paliw kopalnych oraz ich pochodnych, 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, brykietów i paliw
kopalnych.
506580
(220) 2019 11 05
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) PROFITADAL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli, gum, lizaków.
(210)
(731)

(210) 506581
(220) 2019 11 08
(731) KOT BASTKOWSKI MARCIN, Iława
(540) (znak słowny)
(540) WAMA Film Festival
(510), (511) 41 organizowanie, zarządzanie i prowadzenie
festiwali filmowych, usługi produkcji filmowych, dostarczanie informacji on-line w zakresie filmów i imprez filmowych, organizowanie i prowadzenie konkursów związanych z przemysłem filmowym, planowanie i prowadzenie
pokazów filmowych, planowanie i prowadzenie imprez
rozrywkowych i kulturalnych, wystaw, konferencji i dyskusji panelowych w dziedzinach sztuki, literatury, muzyki
i kina, organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów
i wykładów dotyczących filmów, produkcja i dystrybucja
filmów i programów telewizyjnych, usługi programów telewizyjnych w związku z pokazami filmowymi, produkcja

42

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

programów telewizyjnych prezentujących filmy niezależnych twórców, dostarczanie filmów i programów telewizyjnych za pośrednictwem usługi wideo na żądanie, usługi
związane z produkcją i dystrybucją filmów, organizowanie
i prowadzenie imprez filmowych, usługi edukacyjne związane z filmem, usługi biblioteczne i archiwalne dotyczące
filmów, dostarczanie informacji dotyczących filmów i rozrywki, prowadzenie i organizowanie ceremonii wręczania
nagród związanych z filmem, pokazy filmów kinowych,
prezentacja filmów, rozrywka filmowa, usługi rozrywkowe
w postaci filmów, udostępnianie filmów nie do pobrania,
sporządzanie napisów do filmów, świadczenie usług rozrywkowych poprzez filmy kinowe, udostępnianie filmów
on-line nie do pobrania, usługi informacyjne dotyczące
harmonogramu wyświetlania filmów, doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, produkcja filmów na płytach
DVD i CD-ROM, udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą Internetu, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem
płatnej telewizji, udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, szkolenia edukacyjne, szkolenia w zakresie sztuk wizualnych, publikacja książek i/lub czasopism.
506583
(220) 2019 11 08
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARINERO SZYBKA RYBKA
(210)
(731)

(531) 03.09.01, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 ryby, owoce morza i mięczaki, pasty rybne
i z owoców morza, konserwy rybne, dania na bazie ryb lub
z dodatkiem ryb, ryby mrożone, gotowane mrożone ryby, filety rybne, ryby w puszkach, ryby w oliwie z oliwek, produkty
z przetworzonej ryby do spożycia przez ludzi, kotlety rybne,
paluszki rybne.
506593
(220) 2019 11 08
QUATRO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SuperTacho
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 06.07.01
(510), (511) 9 urządzenie technologii informacyjnej, utrwalone na nośnikach informacje i dane, 42 usługi w zakresie
technologii informacyjnych.
506594
(220) 2019 11 08
INSOMNIA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLUB POMARAŃCZA
(210)
(731)
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(531) 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 02.07.02
(510), (511) 41 organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych, usługi związane i organizacją wypoczynku i rekreacji, informacja o imprezach rozrywkowych, usługi związane
z organizacją imprez karaoke, usługi klubowe, parki rozrywki,
usługi związane z organizacją i obsługą dyskotek, rozrywka,
informacja o rozrywce, nocne kluby, organizowanie i prowadzenie koncertów, usługi rozrywkowe, imprezy taneczne,
koncerty muzyczne, organizowanie imprez muzycznych,
organizowanie imprez tanecznych, organizowanie widowisk
muzycznych, prowadzenie dyskotek, prowadzenie imprez
rozrywkowych, widowiska muzyczne, usługi związane z dyskotekami, usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie klubów tańca, usługi rozrywkowe świadczone w dyskotekach.
506597
(220) 2019 11 08
Shenzhen Huion Animation Technology Co.,Ltd,
Shenzhen, CN
(540) (znak słowny)
(540) HUION
(510), (511) 9 plotery, sprzęt peryferyjny do komputerów,
aplikacje komputerowe do pobrania, tablety, ekrany wideo,
elektroniczne pióra [ekranopisy], styki elektryczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, hologramy, elektroniczne terminarze osobiste.
(210)
(731)

506601
(220) 2019 11 08
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B
(210)
(731)

(531) 26.05.10, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13, 26.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, środki toaletowe, olejki
eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania włosów,
kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty i dodatki
do kąpieli, środki perfumeryjne i zapachowe, płyny do mycia
naczyń, płyny do mycia szyb i luster, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, proszki i płyny do prania,
zmiękczania tkanin, środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, 5 wyroby farmaceutyczne, preparaty i artykuły
higieniczne, leki, żywność i substancje dietetyczne do celów
leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, herbaty lecznicze, napary
ziołowe, lecznicze wyciągi ziołowe, ekstrakty ziołowe, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, preparaty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje
chłonne do higieny osobistej, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywania
oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, pomadki do celów leczniczych, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty medyczne
do odchudzania, preparaty i artykuły dentystyczne oraz
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lecznicze środki do czyszczenia zębów, 35 usługi sprzedaży towarów: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki,
żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy - diety, witaminy,
zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów
medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów
leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny
do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych,
pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty lecznicze,
preparaty medyczne do odchudzania, dodatki żywieniowe
pochodzenia zwierzęcego wzbogacone witaminami, solami
mineralnymi i aminokwasami, dodatki żywieniowe pochodzenia roślinnego wzbogacone witaminami i/lub solami
mineralnymi, przyprawy, napary, herbaty, dodatki smakowe
do żywności, dodatki żywnościowe (inne niż olejki esencyjne) jako polepszacze smaku żywności, kosmetyki, perfumy,
środki toaletowe, olejki eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania włosów, kosmetyki do pielęgnacji jamy
ustnej, preparaty i dodatki do kąpieli, środki perfumeryjne
i zapachowe, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb
i luster, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, proszki i płyny do prania, środki do zmiękczania tkanin,
środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, usługi w zakresie organizowania
giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych,
usługi promocji gospodarczej i handlowej, doradztwo handlowe, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem,
zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, doradztwo
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi badania rynku i opinii publicznej, organizowanie targów w celach handlowych oraz reklamowych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, badania rynku i badania marketingowe, usługi dostarczania reklam za pomocą urządzeń elektronicznych, analiza i raporty
statystyczne, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, zbieranie i przetwarzanie
danych do celów administracyjnych, pozyskiwanie informacji do komputerowych baz danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, usługi w zakresie
pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, usługi agencji importowo - eksportowych,
usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób
trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich.
506604
(220) 2019 11 08
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B

(210)
(731)
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(531) 26.05.01, 26.05.10, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, środki toaletowe, olejki
eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania
włosów, kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty
i dodatki do kąpieli, środki perfumeryjne i zapachowe, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb i luster, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, proszki i płyny
do prania, zmiękczania tkanin, środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, 5 wyroby farmaceutyczne, preparaty
i artykuły higieniczne, leki, żywność i substancje dietetyczne
do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, herbaty lecznicze,
napary ziołowe, lecznicze wyciągi ziołowe, ekstrakty ziołowe,
farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, preparaty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje
chłonne do higieny osobistej, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywania
oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, pomadki do celów leczniczych, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty
farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty medyczne
do odchudzania, preparaty i artykuły dentystyczne oraz
lecznicze środki do czyszczenia zębów, 35 usługi sprzedaży towarów: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki,
żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy - diety, witaminy,
zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów
medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów
leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny
do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych,
pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty lecznicze,
preparaty medyczne do odchudzania, dodatki żywieniowe
pochodzenia zwierzęcego wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, dodatki żywieniowe pochodzenia roślinnego wzbogacone witaminami i/lub solami
mineralnymi, przyprawy, napary, herbaty, dodatki smakowe
do żywności, dodatki żywnościowe (inne niż olejki esencyjne) jako polepszacze smaku żywności, kosmetyki, perfumy,
środki toaletowe, olejki eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania włosów, kosmetyki do pielęgnacji jamy
ustnej, preparaty i dodatki do kąpieli, środki perfumeryjne
i zapachowe, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb
i luster, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, proszki i płyny do prania, środki do zmiękczania tkanin,
środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, usługi w zakresie organizowania
giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych,
usługi promocji gospodarczej i handlowej, doradztwo handlowe, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem,
zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, doradztwo
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi badania rynku i opinii publicznej, organizowanie targów w celach handlowych oraz reklamowych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
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badania rynku i badania marketingowe, usługi dostarczania
reklam za pomocą urządzeń elektronicznych, analiza i raporty statystyczne, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, zbieranie i przetwarzanie
danych do celów administracyjnych, pozyskiwanie informacji
do komputerowych baz danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja
i utrzymywanie informacji w rejestrach, usługi w zakresie
pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, usługi agencji importowo - eksportowych,
usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób
trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich.
506605
(220) 2019 11 08
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Baby Boom
(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, środki czystości,
kosmetyki przeznaczone do mycia i pielęgnacji ciała i twarzy, kosmetyki dla niemowląt takie jak: chusteczki nawilżające, szampon i płyn do mycia ciała, krem do twarzy, emulsja
do kąpieli, płatki kosmetyczne, żel do włosów i ciała, krem
ochronny, mydło, nielecznicze krem i puder przeciw odparzeniom, nielecznicze maści na ciemieniuchę.
506606
(220) 2019 11 08
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BIOFARM

(210)
(731)

(531) 26.05.01, 26.05.10, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, środki toaletowe, olejki
eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania włosów,
kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty i dodatki
do kąpieli, środki perfumeryjne i zapachowe, płyny do mycia
naczyń, płyny do mycia szyb i luster, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, proszki i płyny do prania,
zmiękczania tkanin, środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, 5 wyroby farmaceutyczne, preparaty i artykuły
higieniczne, leki, żywność i substancje dietetyczne do celów
leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, witaminy, zioła lecznicze, wy-
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wary do celów farmaceutycznych, herbaty lecznicze, napary
ziołowe, lecznicze wyciągi ziołowe, ekstrakty ziołowe, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, preparaty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje
chłonne do higieny osobistej, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywania
oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, pomadki do celów leczniczych, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty medyczne
do odchudzania, preparaty i artykuły dentystyczne oraz
lecznicze środki do czyszczenia zębów, 35 usługi sprzedaży towarów: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki,
żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy - diety, witaminy,
zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów
medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów
leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny
do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych,
pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty lecznicze,
preparaty medyczne do odchudzania, dodatki żywieniowe
pochodzenia zwierzęcego wzbogacone witaminami, solami
mineralnymi i aminokwasami, dodatki żywieniowe pochodzenia roślinnego wzbogacone witaminami i/lub solami
mineralnymi, przyprawy, napary, herbaty, dodatki smakowe
do żywności, dodatki żywnościowe (inne niż olejki esencyjne) jako polepszacze smaku żywności, kosmetyki, perfumy,
środki toaletowe, olejki eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania włosów, kosmetyki do pielęgnacji jamy
ustnej, preparaty i dodatki do kąpieli, środki perfumeryjne
i zapachowe, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb
i luster, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, proszki i płyny do prania, środki do zmiękczania tkanin,
środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, usługi w zakresie organizowania
giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych,
usługi promocji gospodarczej i handlowej, doradztwo handlowe, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem,
zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, doradztwo
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi badania rynku i opinii publicznej, organizowanie targów w celach handlowych oraz reklamowych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, badania rynku i badania marketingowe, usługi dostarczania reklam za pomocą urządzeń elektronicznych, analiza i raporty
statystyczne, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, zbieranie i przetwarzanie
danych do celów administracyjnych, pozyskiwanie informacji do komputerowych baz danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, usługi w zakresie
pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, usługi agencji importowo - eksportowych,
usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób
trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich.
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506607
(220) 2019 11 08
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BIOFARM
(210)
(731)

(531) 26.05.01, 26.05.10, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, środki toaletowe, olejki
eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania włosów,
kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty i dodatki
do kąpieli, środki perfumeryjne i zapachowe, płyny do mycia
naczyń, płyny do mycia szyb i luster, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, proszki i płyny do prania,
zmiękczania tkanin, środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, 5 wyroby farmaceutyczne, preparaty i artykuły
higieniczne, leki, żywność i substancje dietetyczne do celów
leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, herbaty lecznicze, napary
ziołowe, lecznicze wyciągi ziołowe, ekstrakty ziołowe, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, preparaty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje
chłonne do higieny osobistej, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywania
oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, pomadki do celów leczniczych, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty medyczne
do odchudzania, preparaty i artykuły dentystyczne oraz
lecznicze środki do czyszczenia zębów, 35 usługi sprzedaży towarów: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki,
żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy - diety, witaminy,
zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów
medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów
leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny
do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych,
pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty lecznicze,
preparaty medyczne do odchudzania, dodatki żywieniowe
pochodzenia zwierzęcego wzbogacone witaminami, solami
mineralnymi i aminokwasami, dodatki żywieniowe pochodzenia roślinnego wzbogacone witaminami i/lub solami
mineralnymi, przyprawy, napary, herbaty, dodatki smakowe
do żywności, dodatki żywnościowe (inne niż olejki esencyjne) jako polepszacze smaku żywności, kosmetyki, perfumy,
środki toaletowe, olejki eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania włosów, kosmetyki do pielęgnacji jamy
ustnej, preparaty i dodatki do kąpieli, środki perfumeryjne
i zapachowe, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb
i luster, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, proszki i płyny do prania, środki do zmiękczania tkanin,
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środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, usługi w zakresie organizowania
giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych,
usługi promocji gospodarczej i handlowej, doradztwo handlowe, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem,
zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, doradztwo
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi badania rynku i opinii publicznej, organizowanie targów w celach handlowych oraz reklamowych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, badania rynku i badania marketingowe, usługi dostarczania reklam za pomocą urządzeń elektronicznych, analiza i raporty
statystyczne, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, zbieranie i przetwarzanie
danych do celów administracyjnych, pozyskiwanie informacji do komputerowych baz danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, usługi w zakresie
pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, usługi agencji importowo - eksportowych,
usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób
trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich.
(210) 506608
(220) 2019 11 08
(731) BURDA MICHAŁ ESTRUKTORZY, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) crata
(510), (511) 24 obrusy, bieżniki stołowe, podkładki na stół
z materiałów tekstylnych, narzuty, koce, poszewki na kołdry,
poszewki na poduszki.
506611
(220) 2019 11 08
POLPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Małe Czyste
(540) (znak słowny)
(540) POLPAK
(510), (511) 7 maszyny do pakowania, maszyny do pakowania w kartony, maszyny do pakowania w zestawy, maszyny
do pakowania z obkurczaniem, maszyny do wypełniania pojemników do pakowania, instalacje do pakowania, urządzenia do pakowania [maszyny], elektryczne zgrzewarki do torebek, maszyny paletujące, maszyny do przenoszenia palet,
automatyczne maszyny do pakowania żywności, 20 kapsle
do butelek niemetalowe, korki do butelek, opakowania
do butelek drewniane, stojaki do butelek, zamknięcia do butelek niemetalowe, zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu lub gumy, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych,
zamknięcia do pojemników niemetalowe, niemetalowe zamknięcia w postaci wieczek i pokrywek, 21 urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych, buteleczki, butelki, butle szklane jako pojemniki, dozowniki mydła, dozowniki do mydła w płynie, spryskiwacze, pojemniki na kosmetyki, pojemniki na mydło, pojemniki do użytku domowego,
pojemniki kuchenne, pojemniki ze szkła, 35 usługi sprzedaży
następujących towarów: maszyny do pakowania, maszyny
do pakowania w kartony, maszyny do pakowania w zestawy,
maszyny do pakowania z obkurczaniem, maszyny do wypełniania pojemników do pakowania, instalacje do pakowania,
urządzenia do pakowania [maszyny], elektryczne zgrzewarki
do torebek, maszyny paletujące, maszyny do przenoszenia
palet, automatyczne maszyny do pakowania żywności, kap(210)
(731)
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sle do butelek niemetalowe, korki do butelek, opakowania
do butelek drewniane, stojaki do butelek, zamknięcia do butelek niemetalowe, zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu lub gumy, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych,
zamknięcia do pojemników niemetalowe, niemetalowe zamknięcia w postaci wieczek i pokrywek, urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych, buteleczki, butelki, butle szklane jako pojemniki, dozowniki mydła, dozowniki
do mydła w płynie, spryskiwacze, pojemniki na kosmetyki,
pojemniki na mydło, pojemniki do użytku domowego, pojemniki kuchenne, pojemniki ze szkła, usługi prowadzenia
sklepów, hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni internetowych, aukcji internetowych i agencji importowo-eksportowych z towarami wymienionymi w niniejszej klasie,
doradztwo biznesowe, doradztwo i konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej, doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne.
506618
(220) 2019 11 11
AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Epiauro
(510), (511) 5 leki na receptę.
(210)
(731)

506620
(220) 2019 11 11
AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Aurovalsod
(510), (511) 5 leki na receptę.

(210)
(731)

(210) 506621
(220) 2019 11 11
(731) RADZISZEWSKI ŁUKASZ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Viva Medica
(510), (511) 44 akupunktura, badania w zakresie diagnozy
stanu zdrowia, badanie sprawności fizycznej, chiropraktyka
[nastawianie kręgosłupa], domowa opieka pielęgniarska,
domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską
lub medyczną, doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące alergii, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, fizjoterapia, doradztwo żywieniowe, doradztwo w zakresie diety
i odżywiania się, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, opieka
medyczna i zdrowotna, ochrona zdrowia, opieka pielęgniarska (medyczna -), ocena kontroli wagi, nadzór nad programami redukcji wagi, monitorowanie pacjentów, masaże,
masaż tkanek głębokich, masaż tajski, masaż sportowy, masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, masaż, masaż gorącymi
kamieniami, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, leczenie
alergii, informacje dotyczące masażu, konsultacje z dziedziny żywienia, hydroterapia, osteopatia, opieka zdrowotna
dotycząca gimnastyki korekcyjnej, opieka zdrowotna w zakresie chiropraktyki, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, opieka zdrowotna związana z osteopatią, opieka
zdrowotna związana z akupunkturą, organizowanie zakwaterowania w sanatoriach, opracowywanie indywidualnych
programów rehabilitacji fizycznej, ośrodki zdrowia, pilates
terapeutyczny, planowanie i nadzorowanie diety, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, planowanie programów odchudzających, poradnictwo dietetyczne, terapia
zajęciowa i rehabilitacja, terapia mowy i słuchu, terapia
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mowy, świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej w domach, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej,
świadczenie usług w zakresie programów odchudzania, rehabilitacja fizyczna, rehabilitacja pacjentów uzależnionych
od alkoholu, refleksologia, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia,
poradnictwo żywieniowe, poradnictwo związane z terapią
zajęciową, poradnictwo w zakresie odżywiania, udzielanie
informacji dotyczących akupunktury, udzielanie informacji
dotyczących chiropraktyki, udzielanie informacji dotyczących badań fizykalnych, udostępnianie sprzętu i obiektów
do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej
udostępnianie informacji na temat karmienia piersią, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, udzielanie informacji o wartości odżywczej
produktów spożywczych, udzielanie informacji w zakresie
suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, udzielanie informacji
zdrowotnej, udzielanie informacji związanych z odżywianiem, udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, usługi dentystyczne, usługi domowej
opieki zdrowotnej, usługi dietetyków, usługi doradcze dotyczące odżywiania, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
odżywiania, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej
[medyczne] usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej,
usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi doradcze w zakresie żywienia,
usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze w zakresie laktacji, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne],
usługi doradcze związane z dietą, usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, usługi doradztwa żywieniowego, usługi doradztwa związane z odchudzaniem, usługi drenażu limfatycznego, usługi elektroterapii dla fizjoterapii,
usługi fizjoterapii usługi informacyjne w zakresie opieki
zdrowotnej, usługi klinik zdrowia, usługi masażu stóp, usługi
kuracji uzdrowiskowych, usługi medyczne, usługi mikrodermabrazji, usługi opieki nad pacjentami hospitalizowanymi
i dochodzącymi, usługi opieki poporodowej dla kobiet,
usługi opieki wyręczającej w postaci domowej pomocy pielęgniarskiej, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej,
usługi pielęgniarskiej pomocy domowej, usługi opieki zdrowotnej oferowane za pośrednictwem sieci zakontraktowanych jednostek służby zdrowia, usługi opieki zdrowotnej,
usługi położnicze, usługi optyczne, usługi położnicze [akuszeria], usługi refleksologiczne, usługi stawiania baniek, usługi świadczone przez dietetyków, usługi terapeutyczne, usługi terapii głosu i terapii logopedycznej, usługi terapii autogenicznej, usługi w zakresie krioterapii, usługi w zakresie
kontrolowania wagi, usługi w zakresie chiropraktyki, usługi
w zakresie akupunktury, usługi tymczasowej opieki zastępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, usługi terapii za pomocą komórek macierzystych, usługi w zakresie leczenia
bezsenności, usługi w zakresie leczenia uzależnień, usługi
w zakresie leczenia nałogu palenia, usługi w zakresie nauki
o włosach i skórze głowy, usługi w zakresie odchudzania,
usługi w zakresie patologii związane z leczeniem osób, usługi w zakresie planowania programów redukcji wagi, usługi
w zakresie planowania diety odchudzającej, usługi w zakresie terapii za pomocą światła, usługi w zakresie terapii mowy,
usługi w zakresie zarządzania stresem, usługi w zakresie
zdrowia psychicznego, usługi w zakresie zorganizowanej
opieki zdrowotnej, wynajem sprzętu do opieki zdrowotnej
dla ludzi, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zabiegi terapeutyczne dla ciała, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów i sprzętu długotermi-
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nowej opieki, usługi w zakresie muzykoterapii, usługi kliniczne w zakresie homeopatii, usługi analiz laboratoryjnych
związanych z leczeniem ludzi, terapia w zakresie rzucenia
palenia, terapia antynikotynowa, talasoterapia, profesjonalne doradztwo związane z dietą, pomoc osobom w rzucaniu
palenia, planowanie rodziny, placówki rekonwalescencji,
opieka zdrowotna związana z homeopatią, opieka zdrowotna w postaci organizacji ochrony zdrowia (HMO), muzykoterapia w celach fizycznych, psychologicznych i kognitywnych leczenie uzależnienia od narkotyków, leczenie pacjentów uzależnionych od substancji narkotycznych leczenie
pacjentów uzależnionych od narkotyków, leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, doradztwo genetyczne, badania przesiewowe [skriningowe], badania na obecność alkoholu do celów medycznych, aromaterapia, dopasowywanie aparatów słuchowych, chirurgia, doradztwo związane ze stomatologią, konsultacje dentystyczne, pomoc stomatologiczna, stomatologia kosmetyczna,
stomatologia z sedacją, udzielanie informacji na temat stomatologii, usługi asystenta dentysty, usługi czyszczenia zębów, usługi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, usługi kliniki dentystycznej, usługi ortodontyczne,
usługi w zakresie wybielania zębów, wstawianie kamieni
szlachetnych do protez dentystycznych, badania optyczne,
dopasowywanie okularów, dopasowywanie soczewek
optycznych, dopasowywanie soczewek kontaktowych,
optometria, usługi badania wzroku [zakłady optyczne], usługi informacyjne dotyczące soczewek kontaktowych, usługi
optometryczne, usługi przesiewowych badań wzroku, analiza zachowania do celów medycznych, badania psychologiczne, badanie osobowości do celów psychologicznych,
badanie osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, doradztwo
psychologiczne, doradztwo związane z psychologią integralną, konsultacje psychiatryczne, konsultacje psychologiczne, leczenie psychologiczne, opieka psychologiczna,
poradnictwo psychologiczne, poradnictwo psychologiczne
dla personelu, porady psychologiczne, przeprowadzanie
ocen i badań psychologicznych, przeprowadzanie testów
psychometrycznych do celów medycznych, przeprowadzanie testów psychologicznych do celów medycznych, przeprowadzanie testów psychologicznych, przygotowywanie
profili psychologicznych, przygotowywanie profilów psychologicznych do celów medycznych, psychiatria, psychoterapia, psychoterapia holistyczna, sporządzanie raportów
psychologicznych, terapia psychologiczna dla małych dzieci, terapia sztuką, terapia z udziałem zwierząt [zooterapia],
testy psychiatryczne, udostępnianie obiektów i sprzętu
do rehabilitacji psychicznej, udzielanie informacji dotyczących modyfikacji zachowania, udzielanie informacji z zakresu psychologii, usługi diagnozy psychologicznej, usługi doradcze dotyczące zachowania ludzkiego, usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu, usługi psychiatryczne, usługi psychologów, usługi psychoterapeuty, usługi
psychoterapeutyczne, usługi w zakresie ocen i badań psychologicznych, usługi w zakresie oceny psychologicznej,
usługi w zakresie oceny osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], usługi w zakresie psychologii pracy,
usługi w zakresie psychologii dla osób indywidualnych
i grup, usługi w zakresie testów psychologicznych, zapewnianie leczenia psychologicznego, usługi w zakresie medycyny i zdrowia związane z DNA, genetyką i testami genetycznymi, usługi w zakresie medycyny regeneracyjnej, usługi w zakresie wkłuwania się do żył, usługi w zakresie szczepień, usługi w zakresie wyszukiwania informacji medycz-

47

nych, usuwanie laserowe pajączków naczyniowych, uzupełnienie włosów, wydawanie raportów medycznych, wykonywanie badań medycznych, zapewnianie leczenia medycznego, zapewnianie zaplecza medycznego podczas imprez
sportowych, usługi poradnictwa medycznego, usługi podologa, usługi pomocy medycznej, usługi spa medycznych,
usługi testów audiologicznych, usługi w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie badania moczu, usługi w zakresie
badań medycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej, usługi w zakresie badania surowic, usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych, usługi w zakresie medycyny sportowej, usługi w zakresie leczenia zespołu abstynencyjnego dla osób uzależnionych, usługi w zakresie audiologii, usługi w zakresie analiz medycznych, usługi pielęgniarstwa pediatrycznego, usługi paramedyczne, usługi
opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, usługi
opieki medycznej, usługi opieki medycznej świadczone
przez uzdrowiska [SPA], usługi okulistyczne, usługi oceny
medycznej, usługi obrazowania medycznego, usługi nastawiania kości, usługi medycznych badań przesiewowych
w dziedzinie astmy, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi ludzkiej, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek ludzkich, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi pępowinowej,
usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych, usługi medyczne
związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem szpiku
kostnego, usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie leczenia bezdechu sennego, usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie bezdechu sennego, usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego, usługi medyczne w zakresie cukrzycy, usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi ginekologiczne, usługi
indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla
pacjentów, usługi informacji medycznej, usługi klinik zdrowia [medyczne] usługi klinik medycznych, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała
ludzkiego, usługi medyczne w dziedzinie nefrologii, usługi
medyczne w dziedzinie onkologii, usługi medyczne dotyczące leczenia raka skóry, usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, usługi medycyny alternatywnej, usługi lekarskie usługi leczenia w zakresie płodności
człowieka, usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy próbek krwi pobranych od pacjentów, usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy próbek pobranych
od pacjentów, usługi badania cukrzycy, usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych dla osób
potrzebujących, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka piersi, usługi badań przesiewowych w zakresie
zapalenia wątroby, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka szyjki macicy, usługi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi doradcze w zakresie chirurgii,
usługi doradcze w zakresie leczenia chorób zwyrodnieniowych, usługi doradcze dotyczące problemów medycznych,
usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, usługi chirurgii
kosmetycznej i plastycznej, usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka jelit, usługi badań przesiewo-
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wych w celu wykrycia raka jąder, usługi badań przesiewowych w zakresie ciśnienia krwi, usługi badań przesiewowych
w celu wykrycia raka prostaty, usługi badań przesiewowych
z zakresu kolonoskopii, usługi badań medycznych związane
z diagnozowaniem i leczeniem chorób, usługi badań mammograficznych, usługi badań krwi, usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone
przez laboratoria medyczne, usługi analiz medycznych
związanych z leczeniem osób, usługi analiz medycznych
związane z leczeniem pacjentów, usługi analiz medycznych
związane z diagnozowaniem raka, usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem dotyczącym nowotworów udzielanie informacji o szczepieniach
dla osób wyjeżdżających za granicę, udzielanie informacji
online związanych z zapobieganiem chorobom układu sercowo-naczyniowego i wylewom, udzielanie informacji pacjentom w zakresie zażywania leków, udzielanie informacji
związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, udzielanie informacji związanych z leczeniem przemieszczonych stawów, skręceń lub złamanych kości, udzielanie informacji
związanych z usługami medycznymi, udzielanie informacji
żywieniowych w zakresie napojów do redukcji masy ciała
do celów medycznych udzielanie informacji żywieniowych
w zakresie żywności przeznaczonej do redukcji masy ciała
do celów medycznych, udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, udzielanie wiadomości i informacji w dziedzinie medycyny, usługi analiz medycznych związane z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium
medyczne terapia ciepłem [medyczna], terapia falą uderzeniową, terapia GUA SHA polegająca na skrobaniu skóry, testy
ciążowe, przeprowadzanie badań na sen do celów diagnostyki lub leczenia medycznego, przeprowadzanie diagnozy
chorób, przeprowadzanie testów narkotykowych u osób
ubiegających się o pracę, przeprowadzanie testów u sportowców na wykrycie nielegalnych lub zabronionych substancji wpływających na poprawę wyników, przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, przeprowadzenie badań przesiewowych w zakresie czynników ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego,
świadczenie pomocy medycznej, świadczenie usług badań
przesiewowych w celu wykrywania nowotworu płuc,
świadczenie usług badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworów, świadczenie usług medycznych, szpitale,
udzielanie informacji medycznych w zakresie trucizn, udzielanie informacji medycznej, udostępnianie wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu medycznemu, udostępnianie raportów dotyczących
badań medycznych osób, udostępnianie informacji medycznych w zakresie dermatologii, udostępnianie informacji
medycznych w zakresie geriatrii, udostępnianie informacji
on-line dotyczących onkologii, udostępnianie informacji
medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, laserowe usuwanie grzyba palców nóg, laserowe usuwanie żylaków, leczenie zwichnięć stawów, skręceń, złamań kości lub podobnych urazów (judo-seifuku), medyczna pielęgnacja stóp,
medyczne badania osób, przeprowadzanie badań medycznych, prowadzenie placówek medycznych, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, poradnictwo w zakresie
zdrowia publicznego, poradnictwo medyczne związane
z utratą słuchu, poradnictwo medyczne związane ze stresem, poradnictwo medyczne, pomoc medyczna w nagłych
wypadkach, pomoc medyczna, pielęgniarstwo geriatryczne, organizowanie leczenia medycznego, opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, oferowanie terapii laserowej do leczenia chorób, obrazowanie rentgenowskie do celów medycznych, obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce
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medycznej, dopasowywanie urządzeń ortopedycznych, dopasowywanie sztucznych kończyn, przyrządów do protetyki
i protez, dopasowywanie protez kończyn, dopasowywanie
przyrządów protetycznych, doradztwo medyczne w zakresie ciąży, doradztwo medyczne w zakresie wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników dla osób niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łóżek, doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, doradztwo
medyczne w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo w dziedzinie rodzenia, doradztwo w zakresie immunologii, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, konsultacje medyczne, kompilacja raportów medycznych kliniki medyczne,
kliniki interpretacja sygnałów elektrokardiograficznych informacje związane z krwiodawstwem informacja medyczna
implantacja (wszczepianie) włosów, doradztwo związane
z badaniem słuchu, doradztwo w zakresie potrzeb medycznych osób starszych, ambulatoryjna opieka medyczna, analiza surowicy ludzkiej do celów leczenia medycznego, analiza
tkanek ludzkich do celów leczenia medycznego, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, badania medyczne,
badania genetyczne do celów medycznych, badania poziomu cholesterolu, badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia badania przesiewowe, badania przesiewowe dotyczące serca, badania przesiewowe osteoporozy, badania przesiewowe w zakresie chorób układu naczyniowego, badania rentgenowskie w celach medycznych, badanie
na obecność narkotyków w organizmie w zakresie nadużywania środków odurzających, badanie leków w celach medycznych, badanie słuchu, chirurgia kosmetyczna, chirurgia
plastyczna, dopasowanie urządzeń i aparatów ortopedycznych, dopasowywanie protez, laserowy zabieg kosmetyczny
pajączków, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, konsultacje dotyczące kosmetyków,
higiena i pielęgnacja urody, gabinety pielęgnacji skóry, doradztwo w zakresie urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo dotyczące urody, doradztwo dotyczące kosmetyków, analiza kosmetyczna, depilacja woskiem, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, pielęgnacja stóp,
pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi, udzielanie informacji o urodzie, usługi odsysania tłuszczu, usługi manicure i pedicure, usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki
tłuszczowej, usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu,
usługi lecznicze w zakresie polepszania krążenia, usługi laserowego usuwania owłosienia, usługi gabinetów odchudzania, usługi pedicure, usługi pielęgnacji paznokci rąk, usługi
pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji urody, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji
owłosienia, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi
w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie pielęgnacji
twarzy, usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera,
usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi
trwałej ondulacji włosów, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie kuracji odchudzających, usługi terapii mikroigłowej, usługi SPA, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi woskowania ciała w celu usuwania włosów u ludzi, usługi zabiegów na cellulitis, usuwanie
cellulitu z ciała, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, usługi
zabiegów na cellulit, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami
do celów kosmetycznych, zabiegi kosmetyczne dla twarzy,
zabiegi kosmetyczne dla ciała.
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(540) (znak słowny)
(540) bugibugi
(510), (511) 16 adresarki, akwarele, albumy dla niemowląt,
albumy do wklejania, albumy do zdjęć, albumy fotograficzne, albumy kolekcjonerskie, albumy upamiętniające wydarzenia, albumy pamiątkowe dla niemowląt, albumy na naklejki, artykuły papiernicze do pisania, artykuły piśmiennicze,
bibuły, broszury, czasopisma branżowe, chorągiewki papierowe, czasopisma z plakatami, dekoracje na przyjęcia z papieru metalizowanego, dekoracje na środek stołu z papieru,
dekoracje na stół z papieru, dekoracje ścienne 3d wykonane
z papieru, dekoracje ścienne 3d wykonane z tektury, dekoracje z papieru [flagi], dekoracyjne naklejki na kaski, dekoracyjne ozdoby do ołówków, druki w formie obrazów, drukowane
materiały dydaktyczne, drukowane książki z nutami, drukowane karty na przepisy, drukowane karty odpowiedzi na listy, drukowane karty odpowiedzi, drukowane karty informacyjne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane nagrody, drukowane zaproszenia, encyklopedie, folia bąbelkowa do pakowania, flamastry
ścieralne, figurki wykonane z tektury, figurki z papieru, figurki
wykonane z papieru, figurki [statuetki] z papieru mâché, folie
do okładania książek, girlandy papierowe, glina do modelowania dla dzieci, glina do modelowania, fotografie, globusy,
historyjki obrazkowe w gazetach [materiały drukowane], ilustrowane mapy ścienne, ilustrowane albumy, kalkomanie
ścienne, kalkomanie przylepne, kalkomanie prasowanki, kalkomanie na gorąco, kalkomanie 3d do stosowania na każdej
powierzchni, kartki okolicznościowe, kartki urodzinowe, kartki świąteczne, kartonowe maty stołowe, kartonowe pudełka
na prezenty, kartonowe pudełka do pakowania, kartonowe
pudełka do pakowania, w formie gotowej, kartonowe pudełka do pakowania, w formie składanej, karty, karty czyste, karty do albumów fotograficznych, karty do kolekcjonowania,
karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, karty drukowane, karty informacyjne, karty obrazkowe, karty okolicznościowe, kokardy do pakowania ozdobnego, kokardy papierowe, kokardy papierowe
do pakowania prezentów, kokardy papierowe, inne niż pasmanteria lub ozdoby do włosów, kolaże, komiksy, komiksy
[książki], książeczki do kolorowania dla dorosłych, książeczki
do kolorowania, książeczki urodzinowe, książki, książeczki
z opowiadaniami dla dzieci, książki dla dzieci, książki dla dzieci z elementem audio, książki do malowania, książki do rysowania, książki drukowane w dziedzinie edukacji muzycznej,
książki edukacyjne, książki fantasy, książki z dziedziny gier
i grania, książki z grafiką, książki z obrazkami, książki z opowiadaniami, książki z plakatami, książki z zadaniami dla dzieci,
książki z zasadami do gier, litery do kalkomanii na sucho, litery i cyfry papierowe, litery i cyfry samoprzylepne, litery samoprzylepne, małe tablice, markery do ścierania na mokro,
markery, pisaki, masy specjalne do modelowania, materiały
do pisania, materiały do rysowania, materiały do rysowania
na tablicach, materiały drukowane, materiały edukacyjne
i instruktażowe, materiały klejące do celów papierniczych
lub do użytku domowego, materiały na okładki książek, materiały piśmienne, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały przeznaczone dla artystów, maty na biurko,
maty obiadowe tekturowe, maty papierowe, maty pod nakrycia stołowe z tektury, maty pod nakrycia stołowe z papieru, maty stołowe pod talerze z tektury, maty stołowe z kartonu, maty stołowe z papieru, modelina polimerowa, nakładki
na ołówki, naklejki, modlitewniki, naklejki dekoracyjne do podeszew obuwia, naklejki [kalkomanie], naklejki na samochody, nalepki, nalepki na zderzaki pojazdów, nalepki na zderza-
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ki samochodowe, nalepki, naklejki [materiały piśmienne],
niemowlęce śliniaki papierowe, notatniki, notatniki ilustrowane, notatniki [notesy], notatniki samoprzylepne, notatniki
w linie, notesy, notesy [artykuły papiernicze], notesy kieszonkowe, notesy na zapiski, obrazy, obrazy artystyczne, obrazy
i zdjęcia, obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, obsadki
do piór, obwoluty książek, obwoluty na dokumenty, obwoluty papierowe na książki, odbitki, odbitki artystyczne graficzne, odbitki fotograficzne, odbitki kolorowe, odbitki z filmów
animowanych, odbitki sitodrukowe, odbitki na płótnie, ołówki, opakowania na prezenty, opakowanie na prezenty, oprawione plakaty, oprawki na zdjęcia lub obrazy, organizery
na biurko, organizery osobiste, organizery [stojaki] na notatki,
ozdobne kokardy do pakowania, ozdobne kokardy papierowe do pakowania, papier, papeteria zapachowa, ozdoby
ścienne z papieru, papier cięty laserowo, papier celofanowy,
papier do celów domowych, papier do kalkomanii, papier
do owijania książek, papier do pisania [listowy], papier higieniczny, papier mâché, papier na oprawy książek, papier
na torebki i worki, papierowe artykuły piśmienne, papierowe
chusteczki do mycia, papierowe chusteczki do wycierania,
papierowe chusteczki higieniczne, papierowe chusteczki toaletowe, papierowe kalkomanie przenoszone na gorąco [naprasowanki], papierowe materiały dydaktyczne, papierowe
maty stołowe, papierowe obrusy, papierowe nakładki na deski sedesowe, papierowe nakładki na muszle klozetowe, papierowe ozdoby do ciast, papierowe podkładki do zmiany
pieluszek, papierowe podkładki stołowe, pasta do modelowania, pasta skrobiowa do celów papierniczych, pastele
[kredki], pastele olejne, pędzelki do rysowania, pędzle, pędzle artystyczne, pióra i długopisy [artykuły biurowe], pióra
i długopisy, piórniki, piórniki pudełka na przybory do pisania,
plakaty z kartonu, plakaty z papieru, plakietki papierowe, plany dnia [terminarze], podkładki na biurko, podręczniki instruktażowe, podręczniki, podręczniki [książki], pojemniki
na biurko, pojemniki papierowe, powieści, powieści graficzne, przyborniki biurkowe, przyborniki na biurko, przybory
do wycierania tablic do pisania, przybory szkolne [artykuły
piśmienne], przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania,
przyrządy do rysowania na tablicy ściennej, publikacje edukacyjne, publikacje drukowane, pudełka na artykuły piśmienne, rozkłady, suche kalkomanie, szablony [artykuły piśmienne], szablony do dekorowania żywności i napojów, szablony
do malowania twarzy, szkolne zeszyty, szkicowniki, tablice
suchościeralne, tablice suchościeralne o właściwościach magnetycznych, tabliczki do pisania dla dzieci, temperówki, terminarze, terminarze biurkowe, terminarze tygodniowe, terminarze roczne, terminarze miesięczne, tyta, wycinanki papierowe, wzory do kalkowania, wzory papierowe, wzory tapet ściennych, zakładki, zakładki do książek, zaproszenia
na przyjęcia, zaproszenia, zdjęcia szkolne, zestawy długopisów i ołówków, zestawy do malowania dla dzieci, zestawy
na biurko, zestawy ołówków, zestawy piór i długopisów, zestawy piśmienne, zeszyty, zeszyty ćwiczeń, zeszyty ćwiczeń
z naklejkami, zeszyty do ćwiczeń, zeszyty do nut, zeszyty
do pisania, zeszyty do pisania lub rysowania, 20 akcesoria
do przechowywania ubrań, bezpieczne łóżeczka dziecięce,
biblioteczki [regały na książki], biurka, biurka i stoły, beczki
niemetalowe [inne niż do użytku domowego lub kuchennego], chodziki dla dzieci, bransoletki identyfikacyjne niemetalowe dla szpitali, bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla
niemowląt, dzieci i zwierząt domowych [meble], bramki zabezpieczające dla dzieci, dekoracje ścienne 3D wykonane
z drewna, dekoracje wiszące [ozdoby], dekoracyjne listwy
z tworzyw sztucznych do umieszczania na drzwiach, dekoracyjne panele drewniane [meble], dekoracyjne płyty ścienne
[meble] nietekstylne, dekoracyjne listwy z tworzyw sztucz-
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nych do umieszczania na szafkach wystawowych, dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzyw sztucznych stosowane
wraz osprzętem do okien, dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, dekoracyjne listwy
wykończeniowe z drewna do zastosowania wraz z osprzętem okiennym, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, dekoracje z tworzyw sztucznych do ciast, dekoracyjne skrzynki drewniane, dmuchane balony reklamowe,
figurki drewniane, figurki miniaturowe [z tworzyw sztucznych], figurki wykonane z gipsu, figurki z drewna, figurki z kości, figurki z ratanu, fotele rozkładane w łóżka, fotele bujane,
fotele, kanapy, kojce, komody, komódki z szufladami, kołyski
bujane, komody ścienne, kosze drewniane, kosze do spania
dla niemowląt, kosze do przechowywania, nie z metalu, kosze do przechowywania [meble], kosze do noszenia dzieci,
kosze dla niemowląt, krzesełka dla niemowląt, krzesełka
do wanny, krzesełka kąpielowe dla małych dzieci, krzesełka
kąpielowe dla niemowląt, krzesła, kredensy, kozły [stojaki meblowe], krzesła, fotele z ruchomym oparciem, leżaczki dziecięce typu bujaki, leżaki, jaśki nadmuchiwane [poduszki],
identyfikacyjne [bransoletki niemetalowe -] dla szpitali, łóżka
drewniane, łóżka dziecięce, łóżka futonowe [meble], łóżka
piętrowe, łóżka, pościel, materace, poduszki, łóżeczka dla
małych dzieci, łóżeczka dla dzieci, łóżeczka dziecięce, łóżeczko koszyk dla noworodków, łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka,
łóżka składane dla dzieci, łóżka składane, łóżka turystyczne
dla dzieci, łóżka ze schowkiem [szufladami], materace łóżkowe, maty do spania, maty do przewijania niemowląt, maty
do kojców dziecięcych, maty do drzemki [poduszki lub materace], maty dla dzieci do spania, meble dla dzieci, meble
dla niemowląt, meble do pokojów dziecinnych, meble
do przewijania niemowląt, meble do siedzenia, meble sypialne, meble tapicerowane, meble wykonane z tworzyw
sztucznych, meble wykonane z substytutów drewna, meble
z opcją zmieniania w łóżka, modele dekoracyjne wykonane
z tworzyw sztucznych, modele figurek [ozdoby] z drewna,
nadmuchiwane meble, nadmuchiwane poduszki [inne niż
do użytku medycznego] do umieszczenia wokół szyi, nadmuchiwane poduszki [inne niż do celów medycznych]
do umieszczenia wokół szyi, nadmuchiwane podgłówki,
ozdoby okolicznościowe z drewna, z wyjątkiem ozdób
na drzewka, ozdobne statuetki wykonane z drewna, papierowe ramki do zdjęć, papierowe ramy do obrazów i zdjęć, podgłówki, wałki, poduszki, poduszki bambusowe, poduszeczki
podtrzymujące kark inne niż do celów medycznych lub chirurgicznych, poduszki do podpierania do użytku w samochodowych fotelikach bezpieczeństwa dla dzieci, poduszki
do podpierania do użycia w siedzeniach dla dzieci, poduszki
do podpierania głowy, poduszki do karmienia niemowląt,
poduszki dmuchane jako meble [do celów niemedycznych],
poduszki dekoracyjne, poduszki ciążowe, poduszki dmuchane, poduszki utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt, poduszki zapamiętujące kształt, półki na książki, przenośne łóżka dla niemowląt, przenośne kołyski, przenośne łóżeczka
koszyki dla noworodków, przewijaki dla niemowląt, przewijaki, pudełka na zabawki [meble], pudełka ozdobne z tworzyw
sztucznych, pudełka przenośne [pojemniki] z drewna, ramy
do kontenerów niemetalowe, ramy, ramy do baldachimów,
ramki do obrazków i zdjęć, ramki do plastrów miodu, ramki
do zdjęć, ramki na obrazy i fotografie, siedzenia kąpielowe,
siedzenia [meble], skrzynie, sofy, sofa nadmuchiwana, skrzynki na zabawki, wałki dla niemowląt, zasłony bambusowe, zestawy mebli, 28 akcesoria dla lalek, akcesoria do mebelków
dla lalek, akcesoria do pływania, akcesoria do ubranek dla lalek, akcesoria nadmuchiwane do basenów, akcesoria unoszące się na wodzie do celów rekreacyjnych, artykuły do zabawy dla dzieci, bąki [zabawki], baseny do zabawy, bańki
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mydlane [zabawki], deskorolki, deskorolki [sprzęt rekreacyjny], domki dla lalek, domki do zabawy, drewniane klocki
do budowania [zabawki], elektroniczne zabawki do nauki,
elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, figurki zabawkowe
z możliwością przekształcania w różne kształty, figurki zabawkowe z ruchomymi elementami, figurki do zabawy wykonane z tworzyw sztucznych, figurki zabawkowe do kolekcjonowania, gry (balony do -), gry, gra w kulki, gry planszowe,
gry nadmuchiwane do basenów, gry muzyczne, gry z piłeczką i paletką [paddleball], gry, zabawki i akcesoria do zabawy,
grzechotki, grzechotki dla dzieci z gryzakiem w formie pierścienia, huśtawki, huśtawki dla dzieci, huśtawki dla niemowląt, huśtawki poziome w postaci podpartej deski [wyposażenie placów zabaw], huśtawki [zabawki], inteligentne pluszowe zabawki, inteligentne elektroniczne pojazdy zabawkowe,
harmonijki do zabawy, karty do gry, karuzele będące przedmiotami do zabawy, kolejki zabawki, kolejki do zabawy, klocki do zabawy, klocki do zabawy [konstrukcyjne], klocki do zabawy, które można wzajemnie łączyć, klocki do łączenia [zabawki], klocki do budowy [zabawki], konie na biegunach
[zabawki], konie na biegunach na metalowych ramach, kosmetyki zabawkowe [nie do stosowania], kule do gry, kostiumy będące przedmiotami do zabawy dla dzieci, kostiumy dla
lalek, kule [gry], lalki, kwiaty do zabawy, lalki bodhidharma
bez narysowanych źrenic (menashi-daruma), lalki bożonarodzeniowe, lalki dla brzuchomówców, lalki do zabawy, lalki
papierowe, lalki pluszowe, lalki (pokoiki dla -), lalki szmaciane,
lalki szmaciane wypełnione grochem, lalki w pozycji siedzącej [lalki osuwari], lalki w stylu europejskim, latawce, ławki
do ćwiczeń, leżaczki bujane (zabawki), łóżeczka dla lalek, łóżka dla lalek, ludziki do zabawy, marionetki, maski na twarz
będące zabawkami, maskotki, maty do zabawy z zabawkami
dla niemowląt, maty z puzzli piankowych [zabawki], maty
z zabawkami dla niemowląt, meble do domków dla lalek,
maty do zabawy zawierające zabawki dla niemowląt, meble
zabawkowe, maty do zabawy do użytku z pojazdami zabawkowymi, maty do zabawy z pojazdami zabawkowymi, modele samochodów, modele samochodów do zabawy, modele samochodów w zmniejszonej skali [zabawki], modele
samochodów [zabawki lub przedmioty do zabawy], modele
samolotów (pomniejszone w skali), modele [zabawki], modele z tworzyw sztucznych będące zabawkami, modele teatrów do zabawy w postaci zestawów teatralnych dla dzieci,
nadmuchiwane zabawki z cienkiej gumy, nakrycia głowy dla
lalek, nadmuchiwane zabawki do basenu, nadmuchiwane
zabawki do kąpieli, nadmuchiwane zabawki przypominające
pojazdy powietrzne, nadmuchiwane zabawki w postaci łódek, nadmuchiwane akcesoria unoszące się na wodzie, nadmuchiwane baseny kąpielowe [artykuły do zabawy], namioty do zabawy, namioty do zabawy w pomieszczeniach,
namioty zabawkowe, odskocznie do gimnastyki, odbijające
się zabawki, okulary zabawkowe, pacynki, piłeczki do żonglowania, piłeczki do gier z piłeczką i paletką [paddleball],
piłeczki do ściskania antystresowe, pchełki, piaskownice (artykuły do zabawy), piaskownice [artykuły sportowe], piaskownice [wyposażenie placów zabaw], piłki do gier i zabaw,
piłki do gry, piłki do gry netball, piłki do gry w dwa ognie,
piłki grzechotki będące zabawkami, piłki gumowe, piłki
do zabawy, piłki do placów zabaw, piłki do ściskania w postaci piłek gumowych do ćwiczenia rąk, piniaty, piszczące zabawki do ściskania, płetwy do pływania, pojazdy jeżdżące
dla dzieci [zabawki], pojazdy sterowane radiowo [zabawki],
pojazdy dla pluszowych misiów, pokoiki dla lalek, pokoje dla
lalek, pojazdy [zabawki], pojazdy zabawki z elementami
do przekształcania, pojazdy zabawkowe do jeżdżenia dla
dzieci, pojazdy zabawkowe do jeżdżenia, pojazdy zabawkowe do jeżdżenia z napędem mechanicznym, pojazdy zdalnie
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sterowane do zabawy, projektory zabawkowe, puzzle, pudełka z wyskakującymi figurkami na sprężynce, ptaki zabawkowe, psy zabawkowe, psy zabawki, przytulanki w postaci
zwierząt, przytulanki w postaci łosi, przyrządy na place zabaw, przyrządy na place zabaw wykonane z drewna, przyrządy na place zabaw wykonane z metalu, przyrządy na place
zabaw dla dzieci, pudełka na karty do gry, puzzle mozaikowe, puzzle [zabawki], rakietki do badmintona, repliki zwierząt
jako zabawki, rękawki do pływania, rękawiczki pływackie, rośliny zabawkowe, rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], rowery zabawkowe, rowery trójkołowe [zabawki], ryby zabawkowe, samochody do zabawy, samoloty do zabawy sterowane radiowo, samoloty do zabawy, sanie [sprzęt rekreacyjny],
sanie [zabawki], sanki, sanki [zabawki], śmieszne gadżety
[atrapy], śmieszne gadżety do zabawy, telefony do zabawy,
trampoliny, tunele do zabawy, ubranka dla lalek, ubranka dla
figurek do zabawy, ubranka dla europejskich lalek, ubrania
na tradycyjne japońskie lalki, ubranka dla pluszowych misiów, ubranka dla zabawek, urządzenia do osiągania sprawności fizycznej [nie do użytku medycznego], wiszące karuzele dla dzieci [mobile], wiatraki do zabawy, wiatraczki, wiaderka [zabawki] zrobione z tworzyw sztucznych, wiaderka [zabawki], wiaderka i łopatki do zabawy, wózki spacerowe
do zabawy, wrotki [zabawki], wrotki, wózki dla lalek, wózki
do zabawy, woreczki wypchane ziarenkami do zabawy [otedama], woreczki wypychane ziarenkami w formie zabawek,
wypchane kukiełki, wypchane zwierzęta [zabawki], zabawki,
zabawki akcji na baterie, wyrzutnie do rzutków [artykuły
sportowe], zabawki bambusowe, zabawki będące modelami
boisk do piłki nożnej, zabawki budowlane, zabawki bujane,
zabawki dla dzieci, zabawki dla niemowląt, zabawki dmuchane, zabawki do boksowania, zabawki do ciągnięcia, zabawki
do jeżdżenia, zabawki do jeżdżenia bez napędu silnikowego,
zabawki do pchania, zabawki do piasku, zabawki do piaskownicy, zabawki do piętrowego układania, zabawki do ściskania, zabawki do rysowania, zabawki do składania [robótki
ręczne] sprzedawane w zestawie, zabawki do sprzedaży
w postaci zestawów, zabawki do szkicowania, zabawki
do użytku w basenach, zabawki do użytku w wózkach dziecięcych, zabawki do wanny, zabawki do wody, zabawki
do zawieszania w łóżeczkach dziecięcych, zabawki drewniane, zabawki edukacyjne, zabawki elektroniczne, zabawki [figurki] akcji, zabawki [gadżety] na przyjęcia wydające głośne
dźwięki, zabawki giętkie, zabawki inteligentne, zabawki imitujące przedmioty używane przez dorosłych w życiu codziennym, zabawki konstrukcyjne zazębiające się, zabawki,
które po otworzeniu wyskakują, zabawki mechaniczne, zabawki mechaniczne do kołysek [dla niemowląt], zabawki
mechaniczne [z metalu], zabawki mechaniczne [z tworzyw
sztucznych], zabawki w postaci puzzli, zabawki w postaci
przekształcanych pojazdów-robotów, zabawki w postaci
mechanicznych dozowników słodyczy, zabawki w postaci
imitacji artykułów spożywczych, zabawki w postaci aparatów fotograficznych [nierobiące zdjęć], zabawki w kształcie
zwierząt, zabawki uruchamiane za pomocą dźwigni, zabawki umieszczone w kalendarzu adwentowym, zabawki tryskające wodą, zabawki rozwojowe dla niemowląt, zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, zabawki - pojazdy sterowane elektronicznie, zabawki pluszowe, zabawki nakręcane,
zabawki na kółkach napędzane pedałami, zabawki na kółkach, zabawki na baterie, zabawki muzyczne, zabawki mówiące, zabawki modułowe, zabawki wykonane z drewna,
zabawki wykonane z gumy, zabawki wypchane, zabawki
z metalu, zabawki wypchane ziarenkami, zabawki z tkanin,
zabawki z tworzyw sztucznych do kąpieli, zabawki z tworzyw sztucznych, zabawki zawierające skarbonki, zabawki
zdalnie sterowane w postaci pojazdów, zabawki związane
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z magią, zabawkowa zastawa stołowa, zabawki zdalnie sterowane, zabawkowa żywność, zabawkowe choinki, zabawkowe cymbałki, zabawkowe hobbystyczne zestawy modelarskie, zabawkowe kasy sklepowe, zabawkowe latarki [niedziałające], zabawkowe kosmetyczki, zabawkowe narzędzia, zabawkowe pianina, zabawkowe pojazdy powietrzne, zabawkowe samochody na pedały, zabawkowe siatki na motyle,
zabawkowe taczki, zabawkowe zegary i zegarki, zdalnie sterowane zabawkowe pojazdy elektroniczne, zdalnie sterowane zabawki elektroniczne, zdalnie sterowane pojazdy zabawkowe na baterie, zdalnie sterowane modele pojazdów
w zmniejszonej skali, zamki zabawkowe, zegarki zabawkowe,
zestawy części [sprzedawane w komplecie] do wykonywania modeli zabawek, zestawy magika [zabawki], zestawy małego chemika, zestawy zabawkowe dla lalek, zjeżdżalnie
wodne [urządzenia do zabaw], zjeżdżalnie wodne, zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], zjeżdżalnie [wyposażenie placów zabaw], zwierzęta zabawki napędzane silnikiem.
506626
(220) 2019 11 09
PEREIRA ANDREA SCARANTINO ŻANETA, Warszawa;
SCARANTINO ANDREA GIOVANNI, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MAMMA MARIETTA
(510), (511) 43 bary, restauracje: pizzerie, catering, catering
obejmujący żywność i napoje dla instytucji, dostarczanie
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, kawiarnie, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
usługi cateringnu zewnętrznego, usługi ogródków piwnych,
usługi w zakresie żywności i napojów na wynos.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

506630
(220) 2019 11 12
NAZWA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cloud Backup

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.15.11, 24.15.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych,
oprogramowanie użytkowe, do zabezpieczania i kryptografii,
oprogramowanie komputerowe do kompresji danych, serwery w chmurze, oprogramowanie serwerów w chmurze, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie
do monitorowania sieci w chmurze, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, oprogramowanie
do pobrania do przetwarzania w chmurze, urządzenia i nośniki do przechowywania danych, 35 gromadzenie danych,
przetwarzanie danych, transkrypcja danych, komputerowe
zarządzanie bazami danych, skomputeryzowane usługi w zakresie zarządzania bazami danych, udostępnianie informacji
dotyczących przetwarzania danych, usługi doradcze związane z elektronicznym przetwarzaniem danych, 38 zapewnianie
dostępu do elektronicznej sieci on-line w celu wyszukiwania
danych, zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych i elektronicznych baz danych, zapewnianie dostępu do informacji za pośrednictwem sieci danych, zapewnianie
dostępu do danych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie
dostępu do danych w sieciach komputerowych, zapewnianie
dostępu do komputerowych baz danych, zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, 42 usługi w zakresie technologii
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informacyjnych, pomoc w zakresie technologii informacyjnej,
badania w dziedzinie technologii informacyjnej, konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi doradcze
i informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, usługi
doradcze i informacyjne w zakresie architektury i infrastruktury technologii informacyjnej, chmura obliczeniowa, usługi
dostawcy hostingu w chmurze, doradztwo w zakresie sieci
i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania
dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego
do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego on-line nie do pobrania do uzyskiwania
dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze,
usługi przechowywania danych elektronicznych i tworzenia
kopii zapasowych danych, usługi elektronicznego przechowywania danych w celu archiwizacji baz danych, obrazów
i innych danych elektronicznych, zapewnianie tymczasowego
dostępu do niepobieralnego oprogramowania on-line, usługi
w zakresie szyfrowania i dekodowania danych, kompresja cyfrowa komputerowych danych, tworzenie programów komputerowych, projektowanie programów komputerowych,
naprawa uszkodzonych programów komputerowych, usługi
aktualizacji programów komputerowych, usługi powielania
programów komputerowych, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych, zapewnianie obsługi technicznej on-line dla użytkowników programów komputerowych, konwersja programów komputerowych i danych
inna niż konwersja fizyczna, wdrażanie programów komputerowych w sieciach.
(210) 506633
(220) 2019 11 12
(731) POKRYWKA ADAM, Bojanowo
(540) (znak słowny)
(540) NORMOTECH
(510), (511) 1 tlen (O), wodór (H), dwutlenek węgla, 40 uzdatnianie i oczyszczanie powietrza i wody.
506636
(220) 2019 11 12
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA
AKCYJNA, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORLEN e Charge
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 26.01.03, 15.09.10
(510), (511) 9 aplikacje mobilne do ładowania pojazdów
elektrycznych, oprogramowanie komputerowe do obsługi
stacji ładowania pojazdów.
(210)
(731)

506638
(220) 2019 11 12
ELLSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELLSTONE

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 40 obróbka
materiałów.
(210)
(731)
(540)
(540)

506639
(220) 2019 11 12
ZĄBERG ADAM, Wiązowna
(znak słowno-graficzny)
amstuff

(531) 02.09.01, 08.01.18, 24.09.05, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież typu streatwear, bluzki, ubrania dla kobiet, spodnie, nakrycia głowy, bielizna osobista,
pulowery, spódnice, ubrania sportowe, szale, skarpetki, obuwie, czapki, paski, rękawiczki, 35 usługi handlu hurtowego
i detalicznego, handel wysyłkowy w tym sprzedaż przez Internet: odzieży, odzieży typu streatwear, bluzek, ubrani dla
kobiet, spodni, nakryć głowy, bielizny osobistej, pulowerów,
spódnic, ubrań sportowych, szali, skarpet, obuwia, czapek,
pasków, rękawiczek.
506640
(220) 2019 11 12
ELLSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELLMAN

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama,
zarządzanie przedsiębiorstwem, administrowanie przedsiębiorstwem, czynności biurowe, 40 obróbka materiałów.
506662
(220) 2019 11 12
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) ZŁOTY DĄB
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby na bazie mięsa.
(210)
(731)

506689
(220) 2019 11 13
NAZWA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)
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(531) 01.15.11, 29.01.11, 24.15.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych,
oprogramowanie użytkowe, do zabezpieczania i kryptografii,
oprogramowanie komputerowe do kompresji danych, serwery w chmurze, oprogramowanie serwerów w chmurze, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie
do monitorowania sieci w chmurze, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, oprogramowanie
do pobrania do przetwarzania w chmurze, urządzenia i nośniki do przechowywania danych, 35 gromadzenie danych,
przetwarzanie danych, transkrypcja danych, komputerowe
zarządzanie bazami danych, skomputeryzowane usługi w zakresie zarządzania bazami danych, udostępnianie informacji
dotyczących przetwarzania danych, usługi doradcze związane z elektronicznym przetwarzaniem danych, 38 zapewnianie
dostępu do elektronicznej sieci on-line w celu wyszukiwania
danych, zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych i elektronicznych baz danych, zapewnianie dostępu do informacji za pośrednictwem sieci danych, zapewnianie
dostępu do danych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie
dostępu do danych w sieciach komputerowych, zapewnianie
dostępu do komputerowych baz danych, zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, 42 usługi w zakresie technologii
informacyjnych, pomoc w zakresie technologii informacyjnej,
badania w dziedzinie technologii informacyjnej, konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi doradcze
i informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, usługi
doradcze i informacyjne w zakresie architektury i infrastruktury technologii informacyjnej, chmura obliczeniowa, usługi
dostawcy hostingu w chmurze, doradztwo w zakresie sieci
i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania
dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego
do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania do uzyskiwania
dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze,
usługi przechowywania danych elektronicznych i tworzenia
kopii zapasowych danych, usługi elektronicznego przechowywania danych w celu archiwizacji baz danych, obrazów
i innych danych elektronicznych, zapewnianie tymczasowego
dostępu do niepobieralnego oprogramowania online, usługi
w zakresie szyfrowania i dekodowania danych, kompresja cyfrowa komputerowych danych, tworzenie programów komputerowych, projektowanie programów komputerowych,
naprawa uszkodzonych programów komputerowych, usługi
aktualizacji programów komputerowych, usługi powielania
programów komputerowych, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych, zapewnianie
obsługi technicznej on-line dla użytkowników programów
komputerowych, konwersja programów komputerowych
i danych, inna niż konwersja fizyczna, wdrażanie programów
komputerowych w sieciach.
(210)
(731)
(540)
(540)

506701
(220) 2019 11 13
MELLER KONRAD HASHTAG POLSKA, Komorniki
(znak słowno-graficzny)
# HASHTAG
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(531) 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe świadczone w dyskotekach, usługi związane z dyskotekami, dyskoteki, rozrywka,
nocne kluby, udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w bilard, 43 bary, bary przekąskowe, imprezy firmowe, kawiarnie,
koktajlbary, oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, puby, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie napojów w pubach z browarem, usługi barów i restauracji, usługi barów piwnych, usługi barów kawowych,
usługi barów typu fast-food na wynos, usługi barów z fajkami wodnymi, usługi koktajlbarów, usługi kawiarni, usługi
ogródków piwnych, usługi restauracji fast-food, usługi w zakresie pubów, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
506713
(220) 2019 11 13
NAWROT PAWEŁ NAWROT WEB SOLUTIONS,
Duszniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUSCLE GANG
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, walizy, torby podróżne,
torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, kufry
podróżne, parasole, pokrowce na parasolki, walizki, kosmetyczki, torby, torby plażowe, torby sportowe, torby turystyczne, torby na zakupy, torby na zakupy na kółkach, portfele,
portmonetki, plecaki, aktówki, teczki, etui na klucze, zestawy
podróżne, kuferki, kuferki na kosmetyki, kufry bagażowe, kufry podróżne, torebki, 21 bidony (puste), naczynia do mieszania koktajli (shakery), 25 T-shirty z krótkim rękawem, koszulki
polo, koszule, skarpetki, bluzy z kapturem, bluzy dresowe,
bluzy sportowe, spodnie, dżinsy, nakrycia głowy, spodnie
dresowe, odzież gimnastyczna, spodenki, czapki, paski, paski
skórzane, bielizna, tuniki, sukienki damskie, kurtki, spódnice,
spódnice dżinsowe, kurtki skórzane, obuwie, buty sportowe,
swetry, szale, apaszki, rękawiczki, kapelusze, stroje kąpielowe,
28 artykuły gimnastyczne i sportowe, ekspandery (ćwiczenia), rękawice bokserskie, rękawice do sportów walki, przyrządy gimnastyczne, przyrządy mechaniczne do gimnastyki,
przyrządy stosowane w kulturystyce, nakolanniki jako artykuły sportowe, ochraniacze jako części strojów sportowych,
ochraniacze łokci jako artykuły sportowe, pasy do podnoszenia ciężarów jako artykuły sportowe, przyrządy do ćwiczeń
fizycznych, torby na narty i deski surfingowe, trampoliny,
worki treningowe.
(210) 506727
(220) 2019 11 13
(731) ZIELIŃSKI DAMIAN, Russów
(540) (znak słowny)
(540) WHITEWOLF
(510), (511) 25 bielizna osobista, bluzki, bluzy, body, odzież
z dzianiny, kalosze, kamizelki, kaptury do ubrań, odzież w postaci kombinezonów, koszule męskie, krawaty, marynarki,
mundury, nakrycia głowy, obuwie, odzież, w tym odzież
skórzana, płaszcze, pończochy, rajstopy, rękawice, skarpetki, spodnie, spódnice, suknie, swetry, trykoty bez zapięcia,
szaliki, szlafroki, śpioszki dziecięce, t-shirty, ubrania, kostiumy, 35 usługi w zakresie: analiz rynkowych, badań rynku,
dekoracji wystaw sklepowych, doradztwa handlowego, organizowania targów handlowych i reklamowych, sprzedaży
artykułów odzieżowych i modowych, prowadzenia sklepu
z artykułami odzieżowymi, obuwniczymi i pasmanteryjnymi,
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reklamy, specjalistycznego doradztwa handlowego, prowadzenie sprzedaży artykułów odzieżowych za pomocą sklepu
internetowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

506730
(220) 2019 11 13
ZIELIŃSKI DAMIAN, Russów
(znak słowno-graficzny)
WHITEWOLF

(531) 26.04.01, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 03.01.08, 03.01.16
(510), (511) 25 bielizna osobista, bluzki, bluzy, body, odzież
z dzianiny, kalosze, kamizelki, kaptury do ubrań, odzież w postaci kombinezonów, koszule męskie, krawaty, marynarki,
mundury, nakrycia głowy, obuwie, odzież, w tym odzież
skórzana, płaszcze, pończochy, rajstopy, rękawice, skarpetki, spodnie, spódnice, suknie, swetry, trykoty bez zapięcia,
szaliki, szlafroki, śpioszki dziecięce, t-shirty, ubrania, kostiumy, 35 usługi w zakresie: analiz rynkowych, badań rynku,
dekoracji wystaw sklepowych, doradztwa handlowego, organizowania targów handlowych i reklamowych, sprzedaży
artykułów odzieżowych i modowych, prowadzenia sklepu
z artykułami odzieżowymi, obuwniczymi i pasmanteryjnymi,
reklamy, specjalistycznego doradztwa handlowego, prowadzenie sprzedaży artykułów odzieżowych za pomocą sklepu
internetowego.
(210) 506731
(220) 2019 11 13
(731) ZIELIŃSKI DAMIAN, Russów
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.16, 03.01.08, 03.01.16
(510), (511) 25 bielizna osobista, bluzki, bluzy, body, odzież
z dzianiny, kalosze, kamizelki, kaptury do ubrań, odzież w postaci kombinezonów, koszule męskie, krawaty, marynarki,
mundury, nakrycia głowy, obuwie, odzież, w tym odzież
skórzana, płaszcze, pończochy, rajstopy, rękawice, skarpetki, spodnie, spódnice, suknie, swetry, trykoty bez zapięcia,
szaliki, szlafroki, śpioszki dziecięce, t-shirty, ubrania, kostiumy, 35 usługi w zakresie: analiz rynkowych, badań rynku,
dekoracji wystaw sklepowych, doradztwa handlowego, organizowania targów handlowych i reklamowych, sprzedaży
artykułów odzieżowych i modowych, prowadzenia sklepu
z artykułami odzieżowymi, obuwniczymi i pasmanteryjnymi,
reklamy, specjalistycznego doradztwa handlowego, prowadzenie sprzedaży artykułów odzieżowych za pomocą sklepu
internetowego.
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(210) 506732
(220) 2019 11 13
(731) PRUSEVICIUS EMILIA, Plewiska
(540) (znak słowny)
(540) PROPSIK
(510), (511) 9 videocasty, podcasty, podcasty do pobrania,
edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, nagrania audio i wideo, nagrania wideo do pobrania, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi instruktażowe i szkoleniowe,
szkolenie w obchodzeniu się z psami, kursy instruktażowe, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących
zwierząt domowych, nauka tresury zwierząt, tresura zwierząt na rzecz osób trzecich, świadczenie usług w zakresie
ćwiczeń dla zwierząt, trening posłuszeństwa dla zwierząt,
publikacja materiałów edukacyjnych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, publikacja materiałów
edukacyjnych.
(210) 506765
(220) 2019 11 14
(731) MACZEK NATALIA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) misbhv
(510), (511) 3 kosmetyki, produkty perfumeryjne, woda
perfumowana, środki odświeżające powietrze [zapachowe],
piżmo [wyroby perfumeryjne], ekstrakty kwiatowe [perfumy], 9 etui na okulary, etui na smartfony, okulary, pokrowce
na laptopy, pokrowce na smartfony, torby do noszenia komputerów, 18 bagaż, etui na karty [portfele], etui na karty kredytowe (portfele), etui na klucze, etykiety skórzane, kagańce,
kosmetyczki bez wyposażenia, obroże dla zwierząt, odzież
dla zwierząt, odzież dla zwierząt domowych, okładziny
do mebli ze skóry, parasole, paski skórzane [inne niż odzież],
plecaki, podróżne torby na ubranie, pokrowce na parasole,
stroje dla zwierząt domowych, torby, torby na zakupy, torby
plażowe, torebki, walizki.
506778
(220) 2019 11 14
SELENA MARKETING INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) TYTANI CERAMIKI
(510), (511) 1 kleje i preparaty klejące przeznaczone dla
przemysłu, 17 artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, szczeliwa, materiały do uszczelniania, aerozolowe piany
poliuretanowe, 19 płytki ceramiczne, fugi, zaprawa cementowa do zastosowania w budownictwie, tynk, 35 usługi
w zakresie reklamy i promocji, kampanie marketingowe,
usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, reklama,
usługi organizowania targów i wystaw handlowych, przygotowywanie reklam, rozpowszechnianie reklam, reklamy
on-line, reklama radiowa, reklamy telewizyjne, reklama banerowa, reklama zewnętrzna, usługi reklamowe, przygotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie prezentacji
w celach reklamowych, opracowywanie i realizacja planów
i koncepcji medialnych i reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, 41 przygotowanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie seminariów
szkoleniowych, organizowanie konferencji, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie szkoleń handlowych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych.
(210)
(731)
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506781
(220) 2019 11 14
PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DR GAJA BIO SYROP Z WITAMINĄ C 70%
SOKU O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI CUKRU
CZARNY BEZ

(210)
(731)

(531) 05.05.07, 05.03.13, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy diety do celów zdrowotnych
zawierające ekstrakty owocowe, preparaty wzmacniające i uodparniające z ekstraktami oraz sokami owocowymi,
32 soki wzbogacone w witaminy, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje wzbogacone w witaminy,
napoje bezalkoholowe z ekstraktami owocowymi, syropy
i ekstrakty owocowe.
506784
(220) 2019 11 14
PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DR GAJA 70% SOKU BIO SYROP Z WITAMINĄ C
O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI CUKRU MALINA
(210)
(731)

(531) 05.07.08, 05.03.13, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy diety do celów zdrowotnych
zawierające ekstrakty owocowe, preparaty wzmacniające i uodparniające z ekstraktami oraz sokami owocowymi,
32 soki wzbogacone w witaminy, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje wzbogacone w witaminy,
napoje bezalkoholowe z ekstraktami owocowymi, syropy
i ekstrakty owocowe.
(210) 506789
(220) 2019 11 14
(731) WASILEWSKI MAREK PRO4MEDIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 wznoszenie tymczasowych konstrukcji przeznaczonych na imprezy na świeżym powietrzu, instalacja
sprzętu audiowizualnego, usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu audiowizualnego, instalacja, konserwacja i naprawa
urządzeń do nadawania, naprawa i konserwacja urządzeń
multimedialnych, 41 wypożyczanie ekranów, wypożyczanie
rzutników, wypożyczanie projektorów, wypożyczanie scenografii, wypożyczanie nagrań audiowizualnych, wypożyczanie
sprzętu wideo i audio, wypożyczanie akustycznego sprzętu
odtwarzającego, wypożyczanie sprzętu do oświetlania sceny,
wypożyczenie urządzeń do sterowania oświetleniem scenicznym, udostępnianie sprzętu i obiektów rozrywkowych, wynajem sprzętu i urządzeń audiowizualnych i fotograficznych,
obsługa sprzętu wideo i audio do produkcji programów radiowych i telewizyjnych, obsługa koncertów muzycznych, obsługa studia filmowego, usługi w zakresie inżynierii dźwięku
do obsługi imprez, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki, usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji
imprez, usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji wydarzeń, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji wydarzeń,
wypożyczanie nagrań audiowizualnych, usługi prezentacji audiowizualnych, usługi prezentacji audiowizualnych do celów
rozrywkowych, produkcja nagrań audiowizualnych, obsługa
techniczna i menadżerska produkcji radiowej, telewizyjnej
i filmowej, obsługa techniczna i menadżerska organizacji widowisk, koncertów, pokazów.
506795
(220) 2019 11 14
VIVE TEXTILE RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) WOOTEX
(510), (511) 1 nieprzetworzone tworzywa sztuczne w postaci proszków lub granulek, nieprzetworzone tworzywa
sztuczne w formie granulatu, 17 wytłaczane tworzywa
sztuczne pochodzące z recyklingu w postaci belek, bloków,
granulatu, prętów, płyt i rur do celów produkcyjnych, tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu w formie wytłaczanej
do użytku w produkcji, pręty i drążki z tworzyw sztucznych
pochodzących z recyklingu, produkty z tworzyw sztucznych
pochodzących z recyklingu w formie profili [półobrobione], materiały z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w formie paneli [półprodukty], materiały z tworzyw
sztucznych pochodzące z recyklingu, do użytku w produkcji,
19 schody z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, deski tarasowe i podłogowe z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, balustrady z tworzyw sztucznych
pochodzących z recyklingu, podsufitki z tworzyw sztucznych - pochodzących z recyklingu, krawędzie trawników
z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu, słupy
z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, ogrodzenia z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, ramy
okienne z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu,
ograniczające paliki z tworzyw sztucznych pochodzących
z recyklingu, elementy konstrukcyjne z tworzyw sztucznych
(210)
(731)
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pochodzących z recyklingu, słupki do ogrodzeń z tworzyw
sztucznych pochodzących z recyklingu, drogowe bariery
ochronne z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, wielowarstwowe panele z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do użytku w budownictwie, modułowe platformy z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu służące jako pokrycie na ziemię, 20 dekoracyjne listwy
wykończeniowe z tworzywa sztucznego pochodzącego
z recyklingu do mebli, listwy z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu do ochrony krawędzi mebli, drabiny
z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, meble
z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, boje cumownicze z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, meble ogrodowe z tworzyw sztucznych pochodzących
z recyklingu, schodki z tworzyw sztucznych pochodzących
z recyklingu, pachołki drogowe z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, osprzęt do schodów z tworzyw
sztucznych pochodzących z recyklingu.
(210)
(731)
(540)
(540)

506800
(220) 2019 11 14
WOLAK RAFAŁ CAMFLY, Olsztyn
(znak słowno-graficzny)
CamFLY

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 16.03.11, 18.05.05
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa dronów,
usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej świadczone online
w zakresie dronów, 41 szkolenia dotyczące obsługi dronów,
zapewnianie szkoleń online, publikowanie materiałów multimedialnych online, zapewnianie seminariów szkoleniowych
online, zapewnianie kursów szkoleniowych online, usługi nauki na odległość świadczone online, zapewnianie zajęć online dla niewielkiej grupy uczniów, edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, publikacja
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub
Internetu, udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub
Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, informacja dotycząca
edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub
z Internetu,szkolenia edukacyjne, skomputeryzowane szkolenia, szkolenie zaawansowane, szkolenia personelu, kursy
szkoleniowe, szkolenie i instruktaż, szkolenia dotyczące elektroniki, szkolenia dla dorosłych, organizowanie programów
szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, wypożyczanie materiałów szkoleniowych, publikowanie podręczników szkoleniowych, egzaminy edukacyjne dla użytkowników pilotażu dronów, egzaminy edukacyjne dla użytkowników chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie pilotażu
dronów, wynajem dronów.
(210)
(731)
(540)
(540)

506811
(220) 2019 11 15
SKOCZEK PIOTR, Lidzbark Warmiński
(znak słowno-graficzny)
bovino MINERAL NUTRITION

(531)
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29.01.04, 29.01.11, 27.03.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.17, 01.15.15
(510), (511) 31 algarobilla [pasza dla zwierząt], algi, nieprzetworzone, do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, aloes [roślina], artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, bagassa z trzciny
cukrowej [w stanie surowym], burak, cebula świeża [warzywa],
cebulki kwiatowe, chleb świętojański, surowy, chmiel, choinki,
cukinie świeże, cykoria świeża, cytryny świeże, czosnek, świeży, darń naturalna, drewno nieobrobione, drożdże jako pasza
dla zwierząt, preparaty zwiększające niesienie się drobiu, drób
[żywy], drzewa [rośliny], fasola, świeża, groch świeży, grzybnia
do rozmnażania, grzyby świeże, homary żywe, ikra rybia, jadalne owady, żywe, jadalne siemię lniane, nieprzetworzone,
jagody jałowca, jagody, świeże owoce, jaja do wylęgania, zapłodnione, jajeczka jedwabników, jedwabniki, jęczmień, kabaczki, świeże, karczochy, świeże, karmy i pasze dla zwierząt,
karpie koi, żywe, kasze dla drobiu, kasztany jadalne świeże,
kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt, kompozycje świeżych
owoców, kopra, kora surowa, korek jako surowiec, korzenie
cykorii, korzenie do spożycia przez zwierzęta, krzewy, krzewy
róż, kukurydza, kwiaty, kwiaty suszone do dekoracji, langusty
[żywe], łosoś, żywy, łupiny orzechów kokosowych, makuchy,
makuchy rzepaku dla bydła, makuchy z kukurydzy dla bydła,
małże żywe, mączka dla zwierząt, mączka lniana [pasza],
mączka lniana jako pasza dla zwierząt, mączka rybna na pasze dla zwierząt, mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, mąka z ryżu [pasza], menażeria [dzikie, egzotyczne, żywe
zwierzęta do celów wystawowych lub naukowych], mesz dla
tuczonych zwierząt hodowlanych, migdały [owoce], napoje
dla zwierząt domowych, nasienie żyta, nasiona, nieprzetworzona gryka, nieprzetworzona komosa ryżowa, nieprzetworzone kolby kukurydzy [łuskane lub niełuskane], odpady
z gorzelni [pasza dla zwierząt], ogórki świeże, oliwki świeże,
orzechy, orzechy kokosowe, orzechy koli, orzechy laskowe,
makuchy z orzeszków arachidowych dla zwierząt, orzeszki
arachidowe świeże, osad gorzelniany [pozostałości w czasie
produkcji wina], ostrygi żywe, ości mątwy dla ptactwa, otręby
[pokarm dla zwierząt], otręby zbożowe, owies, owoce cytrusowe świeże, owoce świeże, palmy, palmy [liście palmowe],
papier pokryty piaskiem [ściółka] dla zwierząt domowych, papryki [rośliny], pasza dla zwierząt tucznych, piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domowych, pnie drzew, pokarm dla
ptaków, pokarm dla zwierząt domowych, pokrzywy, pomarańcze, pory świeże, produkty do tuczenia zwierząt, produkty
uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, przynęty dla wędkarstwa [żywe|, pszenica, pyłek [materiał surowy], rabarbar świeży, raki żywe, rośliny, rośliny suszone
do dekoracji, ryby żywe, ryż nieprzetworzony, sadzonki, sałata
świeża, sardele, żywe, sardynki, żywe, sezam jadalny, nieprzetworzony, siano, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, skorupiaki [żywe], słoma [pasza], słoma na ściółkę, słomiana mierzwa [do przykrycia humusu], słód dla piwowarstwa i gorzelni,
soczewica świeża [warzywa], sól dla bydła, spożywcze pasze
wzmacniające dla zwierząt, strzykwy żywe, suchary dla psów,
surowe drewno, szpinak świeży, szyszki chmielowe, szyszki
sosnowe, ściółka dla zwierząt, śledzie, żywe, świeże ziemniaki,
trufle świeże, trzcina cukrowa, tuńczyk, żywy, wapno do pasz,
warzywa świeże, wieńce z kwiatów naturalnych, winogrona
świeże, winorośle, wióry drewniane do wyrobu miazgi drzewnej, wodorosty, nieprzetworzone, do spożycia przez ludzi lub
zwierzęta, wysłodziny, wytłoki z owoców, zarodki (botanika),
zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna [zboże], ziarno
do żywienia zwierząt, ziarno kakaowe w stanie surowym,
zioła ogrodowe świeże, zwierzęta hodowlane do reprodukcji,
zwierzęta żywe.
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506824
(220) 2019 11 15
PETHELP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PETHELP

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 02.09.15, 02.09.17,
03.06.03
(510), (511) 35 abonamenty dotyczące usług weterynaryjnych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie planów
abonamentowych dotyczących usług weterynaryjnych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych, 44 usługi weterynaryjne.
506848
(220) 2019 11 17
SPOSÓB BARTOSZ, FRANCEW MATEUSZ SPÓŁKA
CYWILNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAMENOWNIA by SUSHARNIA

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24,
27.03.15, 11.01.06, 11.03.08, 11.03.10, 26.04.01, 26.04.05,
26.04.16, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności
i napojów, oferowanie żywności i napojów w bistrach, bary,
bary przekąskowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi,
dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości,
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków,
przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje oferujące
dania na wynos, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących
restauracji, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi kateringowe w zakresie
zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków, doradztwo kulinarne.
(210) 506854
(220) 2019 11 18
(731) KAPICA JAKUB JAKAP.PL, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) aquamelior

(531) 29.01.04, 29.01.11, 01.15.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie filtrów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie filtrów, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów do ekspresów,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów do ekspresów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów
do lodówek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów do lodówek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
akcesoriów do zmywarek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów do zmywarek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów kuchennych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów kuchennych, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie akcesoriów do piekarników, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów do piekarników,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów do suszarek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów
do suszarek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kawy
ziarnistej, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kawy ziarnistej, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kawy mielonej,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kawy mielonej, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie butelek filtrujących, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie butelek filtrujących, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie filtrów do basenów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie filtrów do basenów, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie dzbanków, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie dzbanków, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów do dzbanków, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie akcesoriów do dzbanków.
506857
(220) 2019 11 18
BROERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ILUMINAR

(210)
(731)

(531)

29.01.02, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.06, 26.04.01,
26.04.04, 26.04.05, 26.07.05
(510), (511) 11 żarówki oświetleniowe LED, żarówki oświetleniowe, żarówki oświetleniowe i akcesoria do nich, oświetlenie ścienne, oświetlenie sufitowe, oświetlenie dekoracyjne,
oświetlenie elektryczne, oświetlenie sufitowe typu downlight, oświetlenie do montażu na ścianie, oświetlenie obsługiwane przez fotokomórki, oświetlenie typu LED zewnętrzne,
oświetlenie typu LED do wnętrz, wszystkie powyższe towary
z wyłączeniem: akcesoriów oświetleniowych używających
diod emitujących światło (diody elektroluminescencyjne),
akcesoriów oświetleniowych używających diod emitujących światło (diody elektroluminescencyjne) do zastosowań do wystaw, zastosowań handlowych, przemysłowych
i zastosowań architektonicznych, gdzie używa się światła
do wyróżnienia lub podkreślenia, akcesoriów oświetlenio-
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wych używających diody emitujące światło (LED) do zastosowań w systemach oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów takich jak:
żarówki oświetleniowe LED, żarówki oświetleniowe, żarówki oświetleniowe i akcesoria do nich, oświetlenie ścienne,
oświetlenie sufitowe, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie
elektryczne, oświetlenie sufitowe typu downlight, oświetlenie do montażu na ścianie, oświetlenie obsługiwane przez
fotokomórki, oświetlenie typu LED zewnętrzne, oświetlenie
typu LED do wnętrz, z wyłączeniem: akcesoriów oświetleniowych używających diod emitujących światło (diody elektroluminescencyjne), akcesoriów oświetleniowych używających diod emitujących światło (diody elektroluminescencyjne) do zastosowań do wystaw, zastosowań handlowych,
przemysłowych i zastosowań architektonicznych, gdzie używa się światła do wyróżnienia lub podkreślenia, akcesoriów
oświetleniowych używających diody emitujące światło (LED)
do zastosowań w systemach oświetlenia wewnętrznego
i zewnętrznego.
(210) 506861
(220) 2019 11 18
(731) CALIK JACEK PIOTR, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowny)
(540) OLD TOWN CLINIC
(510), (511) 41 kształcenie, rozrywka, działalność kulturalna,
44 usługi medyczne.
506871
(220) 2019 11 18
MEDIA SATURN HOLDING POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAME ZONE

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 7 drążki będące częściami maszyn, inne niż
do automatów do gier, 9 komputery i peryferyjne urządzenia
komputerowe, akcesoria komputerowe, oprogramowanie
komputerowe, 28 sprzęt do gier wideo, gry elektroniczne,
gry planszowe i karciane, urządzenia do gier, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
(210) 506872
(220) 2019 11 18
(731) KULBIKOWSKI SEBASTIAN, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) SWEDERM HUDSALVA
(510), (511) 3 nieleczniczy puder do twarzy, płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy na noc, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki do rzęs, peelingi do twarzy [kosmetyki], koncentraty nawilżające [kosmetyki], kremy do oczyszczania skóry, kosmetyki w formie żeli, kremy na dzień, kosmetyki
do makijażu do kompaktów, kremy do demakijażu, kosmetyki
do włosów, kosmetyki zawierające pantenol, toniki [kosmetyki], kremy przed goleniem, kosmetyki do pielęgnacji urody,
kosmetyki do cery zmarszczkowej, płyny do mycia twarzy
[kosmetyki], kosmetyki do samoopalania, kosmetyki w postaci płynów, kremy bb, kremy odżywcze nielecznicze, kremy
kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, kremy do paznokci, kremy i balsamy kosmetyczne, puder sypki do twarzy,
kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kremy samoopalające

Nr ZT52/2019

[kosmetyki], kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, krem do skórek wokół paznokci, środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], kolorowe kosmetyki do oczu, kremy
samoopalające, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry,
preparaty do samoopalania [kosmetyki], środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], kosmetyki w formie mleczek, żele nawilżające [kosmetyki], kosmetyki do brwi, kremy
przeciwzmarszczkowe, kremy do utrwalania fryzury, kremy
kosmetyczne odżywcze, kremy redukujące plamy starcze,
rzęsy, nielecznicze kremy do skóry, kosmetyki do stosowania
na skórę, krem do rak, kosmetyki kolorowe, maseczki do skóry
[kosmetyki], kremy, emulsje i żele nawilżające, zestawy do golenia, składające się z kremu do golenia i wody po goleniu,
błyszczyki do ust [kosmetyki], róż kremowy, prasowany puder
do twarzy, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, kosmetyki upiększające, krem pod oczy, krem chłodzący [cold
cream], inny niż do celów medycznych, odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], kremowe mydło do ciała, kremy
odżywcze, produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki],
kremy do rozjaśniania skóry, kosmetyki zawierające keratynę,
nielecznicze kremy pod oczy, płyny do twarzy [kosmetyki],
produkty powlekające usta [kosmetyki], kremy kosmetyczne, nielecznicze środki oczyszczające w kremie, pudry w kamieniu [kosmetyki], kosmetyki, tusze do rzęs, perfumowany
puder [do użytku kosmetycznego], kremy z filtrem przeciwsłonecznym, nielecznicze kremy do kuracji skóry głowy,
woda utleniona do celów kosmetycznych, kremy do opalania, kremy na noc [kosmetyki], puder sypki do makijażu,
krem z retinolem do celów kosmetycznych, krem do twarzy,
korektory [kosmetyki], kosmetyki w formie olejków, kremy
do depilacji, krem do jasnej karnacji, rzęsy sztuczne, kremy
do twarzy do użytku kosmetycznego, olejki do ciała [kosmetyki], krem bazowy, szminki blokujące promieniowanie
słoneczne [kosmetyki], podkład w kremie, kremy ochronne,
podkłady do makijażu, kosmetyki dla zwierząt, nieleczniczy
puder do ciała, kosmetyki koloryzujące do skóry, kosmetyki
do ozdabiania, kosmetyki do makijażu, podkłady do paznokci
[kosmetyki], kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], puder do makijażu, maseczki zwężające poty stosowane jako
kosmetyki, kremy do redukcji cellulitu, kosmetyki w postaci
cieni do powiek, kremy do ciała, mydła w kremie, kompaktowe kosmetyki do makijażu, kremy do skóry [nielecznicze],
kosmetyki w postaci kremów, krem do włosów, wymienne
wkłady pudru do puderniczek [kosmetyki], kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, makijaż (puder do -), preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], zmywacze do paznokci
[kosmetyki], żele po opalaniu [kosmetyki], środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, kosmetyki
w gotowych zestawach, puder do rąk, kosmetyki do ust, żele
do twarzy i ciała [kosmetyki], krem przeciwzmarszczkowy,
kremy nielecznicze, preparaty blokujące promieniowanie
słoneczne [kosmetyki], kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego], kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], mleczka
do opalania [kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kosmetyki do makijażu skóry, kremy do twarzy i ciała
[kosmetyki], nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], olejki
po opalaniu [kosmetyki], preparaty samoopalające [kosmetyki], mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], eyelinery [kosmetyki],
środki nawilżające [kosmetyki], środki nawilżające do twarzy
[kosmetyki], kremy do pielęgnacji włosów, puder do twarzy
w postaci bibułek z pudrem, kosmetyki funkcjonalne, puder
do brwi, kremy pod prysznic, olejki mineralne [kosmetyki],
kremy złuszczające, kremy wybielające do skóry, kremy do rąk,
nielecznicze kremy do ciała, róż w kremie, makijażu (puder do
-), toniki do twarzy [kosmetyki], kremy perfumowane, ato-
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mizery wody mineralnej do celów kosmetycznych, płynne
kremy [kosmetyki], puder w kremie do twarzy, pianki [kosmetyki], tipsy [kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry, inne niż
do użytku medycznego, olejki blokujące promieniowanie
słoneczne [kosmetyki], kremy do usuwania owłosienia, puder
do twarzy, kremy po goleniu, kremy kosmetyczne do rąk, kremy do masażu, nie do celów leczniczych, nielecznicze kremy
oczyszczające, kremy do oczyszczania skóry [nielecznicze],
gąbki nasączone mydłem, wydłużające tusze do rzęs, kosmetyki w postaci różu, kremy i balsamy do opalania, podkład
do makijażu, mydła w kremie do mycia, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, puder do ciała, kosmetyki do makijażu
twarzy, kremy do jasnej karnacji [do użytku kosmetycznego],
kremy tonizujące [kosmetyki], szminki w kremie do ust, kremy
do mycia, kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], perfumowane
kosmetyki w aerozolu do ciała, kosmetyki do użytku osobistego, kremy oczyszczające, zmywacze lakieru do paznokci
[kosmetyki], kremy ochronne do włosów, kosmetyki do paznokci, nielecznicze kremy do stóp, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy do ciała [kosmetyki], kremy do skóry, perełki
zawierające kosmetyki do kąpieli, balsamy samoopalające
[kosmetyki], nieleczniczy krem do twarzy, balsamy do opalania [kosmetyki], kosmetyki nielecznicze, zapachowe kremy
do ciała, baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], olejki
do opalania [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki], kremy
nawilżające po goleniu, biały puder kosmetyczny do twarzy,
kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy do twarzy,
5 kremy farmaceutyczne, kremy ziołowe do celów medycznych, kremy do użytku dermatologicznego, kremy lecznicze,
kremy do trądziku [preparaty farmaceutyczne], kremy lecznicze do ochrony skóry, kremy do pielęgnacji skóry do użytku
medycznego, kremy do stosowania na noc [lecznicze], kremy
lecznicze do pielęgnacji stóp, kremy do rąk do celów medycznych, lecznicze kremy do skóry, krem chłodzący [cold
cream] do użytku medycznego, kremy na odciski i nagniotki,
kremy przeciw swędzeniu, kremy do stóp (lecznicze -), kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, miejscowe kremy znieczulające, kremy uśmierzające ból, emulsje do rąk zawierające
substancje lecznicze, glina do leczenia chorób skóry, kremy
nawilżające [preparaty farmaceutyczne], lecznicze kremy
do ciała, leczniczy puder do stóp, lecznicze kremy do stosowania po wystawieniu na działanie promieni słonecznych,
kremy do wzmacniania orgazmu, uniwersalne lecznicze kremy z antybiotykiem, kremy z antybiotykami, lecznicze kremy
do ust, kremy z hydrokortyzonem, leczniczy krem do twarzy,
kremy do ciała do użytku farmaceutycznego, farmaceutyczne balsamy do ust, lecznicze kremy ochronne, lecznicze kremy do stóp.
506883
(220) 2019 11 18
CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) CA24 Otwórz Konto.
(510), (511) 9 magnetyczne, mikroprocesorowe i optyczne
nośniki danych z nagraniami, oprogramowanie komputerowe, magnetyczne, mikroprocesorowe i optyczne nośniki
danych kodowane i niekodowane, karty magnetyczne kodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem,
urządzenia do transmisji i przetwarzania danych, urządzenia
elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo przesyłania
danych, moduły ładowalne z publikacjami w formie elektronicznej oraz zawierające treści multimedialne, oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu do obsługi
transakcji i operacji bankowych, oprogramowanie i aplika(210)
(731)
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cje do urządzeń przenośnych, elektroniczne bazy danych,
16 druki i publikacje dotyczące finansów, bankowości, kart
kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem urządzeń, drukowane materiały reklamowe, materiały reklamowe z papieru lub z tektury,
wizytówki, kalendarze, broszury informacyjne, notesy, terminarze, materiały piśmienne, przybory do pisania, 35 reklama,
kreowanie wizerunku firmy, usługi marketingowe, usługi
promocyjne obejmujące organizowanie, obsługę, administrowanie, nadzorowanie i zarządzanie planami pozyskiwania stałych klientów w formie programów lojalnościowych,
organizowanie imprez w celach promocyjnych i reklamowych, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowe bazy danych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, przetwarzanie danych, zarządzanie bazami danych, udostępnianie komputerowych baz danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe, z uwzględnieniem usług
bankowych z dostępem bezpośrednim przez systemy elektroniczne, usługi finansowe, analizy finansowe, doradztwo finansowe, informacja bankowa, inwestycje kapitałowe, lokaty
kapitałów i doradztwo w tym zakresie, usługi finansowych
baz danych, obsługa kredytów i pożyczek ratalnych, finansowanie pożyczek i kredytów, emisja kart płatniczych, obsługa
kart płatniczych, pośrednictwo finansowe, powiernictwo
finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych, zarządzanie finansami, informacja o usługach i produktach bankowych i finansowych.
(210) 506886
(220) 2019 11 18
(731) KOCH CELINA FERTIGO, Suchy Las
(540) (znak słowny)
(540) Doktor O’grodnik
(510), (511) 1 nawozy, nawozy użyźniające glebę, nawozy
dla rolnictwa, sole [nawozy], wodorosty [nawozy], nawozy
azotowe, fosforany [nawozy], superfosfaty [nawozy], 5 środki do zwalczania robactwa, chwastobójcze, owadobójcze,
fungicydy, pestycydy, herbicydy, 35 sprzedaż hurtowa
oraz detaliczna prowadzona w sklepach, hurtowniach oraz
na stronie Web: nawozów, nawozów użyźniających glebę,
nawozów dla rolnictwa, soli [nawozów], wodorostów [nawozów], nawozów azotowych, fosforanów [nawozów], superfosfatów [nawozów], środków do zwalczania robactwa,
środków chwastobójczych, owadobójczych, fungicydów,
pestycydów, herbicydów.
(210) 506887
(220) 2019 11 18
(731) ANISEROWICZ MACIEJ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) DROGA NOWOCZESNEGO ARCHITEKTA
(510), (511) 41 kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe online,
kursy szkoleniowe dotyczące programowania, kursy szkoleniowe online dotyczące programowania.
(210)
(731)
(540)
(540)

506891
(220) 2019 11 18
PALUCH MAREK PIOTR CDF, Ławica
(znak słowno-graficzny)
centrumlupka.eu

(531) 03.11.07, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 19 import, eksport sprzedaż dystrybucja łupka
naturalnego.
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(210) 506894
(220) 2019 11 18
(731) BARYŁA MACIEJ JERZY SYSTEM 2000, Zabrze
(540) (znak słowny)
(540) Stacja Impreza
(510), (511) 38 emisja radiowa.
506896
(220) 2019 11 18
4 KIDZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O’LA NIESPODZIANKI!
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.11
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy.
(210)
(731)
(540)
(540)

506902
(220) 2019 11 18
GŁÓD PAWEŁ MEBLE DOMO, Kołobrzeg
(znak słowno-graficzny)
Meble Domo

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą mebli oraz usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyposażeniem domu.
506907
(220) 2019 11 19
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Elly I robisz, co chcesz

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 5 artykuły higieny osobistej, wkładki, podpaski,
tampony higieniczne, pieluchy dla dorosłych, pieluchy dla
niemowląt i dzieci, pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję, pieluchomajtki dla osób cierpiących na inkontynencję, pieluchomajtki dziecięce, podpaski dla osób cierpiących
na inkontynencję, wkładki higieniczne, podpaski higieniczne, jednorazowe podkłady do przewijania niemowląt i dzieci, 16 papierowe podkładki do zmiany pieluszek, papierowe
chusteczki do wycierania, papier higieniczny, ściereczki z celulozy, papierowe chusteczki do mycia, papier i karton, wyroby z papieru i z kartonu, mianowicie opakowania, teczki,
etykiety, bloki rysunkowe, broszury, papier listowy, koperty,
oprawy, blankiety, kalendarze, katalogi, czasopisma, rysunki,
druki, fotografie, papierowe materiały biurowe, książki, książeczki dla dzieci, podręczniki, ilustrowane albumy, atlasy, publikacje drukowane, materiały drukowane, ulotki, 25 bielizna
chłonna na nietrzymanie moczu, 35 usługi w zakresie sprzedaży następujących towarów: artykułów higieny osobistej,
wkładek, podpasek, tamponów higienicznych, pieluch dla
dorosłych, pieluch dla niemowląt i dzieci, pieluch dla osób
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cierpiących na inkontynencję, pieluchomajtek dla osób cierpiących na inkontynencję, pieluchomajtek dziecięce, podpasek dla osób cierpiących na inkontynencję, wkładek higienicznych, podpasek higienicznych, jednorazowych podkładów do przewijania niemowląt i dzieci, bielizny chłonnej
na nietrzymanie moczu, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, pośrednictwo handlowe, usługi organizowania gier i konkursów, promocja sprzedaży, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, kampanie marketingowe, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej.
(210) 506910
(220) 2019 11 19
(731) KASPERSKI PAWEŁ, Konstancin Jeziorna
(540) (znak słowny)
(540) orzeł biznesu
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki upiększające, kosmetyki organiczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki kolorowe,
kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki do włosów, kosmetyki
blokujące promieniowanie słoneczne, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki nielecznicze
i preparaty toaletowe, 35 marketing internetowy, informacja
marketingowa, kampanie marketingowe, usługi marketingowe, reklama i marketing, marketing dotyczący promocji,
administrowanie dotyczące marketingu, usługi marketingu
bezpośredniego, dostarczanie informacji marketingowej,
dostarczanie informacji marketingowych, usługi agencji
marketingowych, planowanie strategii marketingowych,
analiza w zakresie marketingu, marketing imprez i wydarzeń,
analiza trendów marketingowych, usługi w zakresie marketingu produktów, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
badania rynku i badania marketingowe, usługi reklamowe
i marketingowe online, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, doradztwo biznesowe w zakresie
marketingu strategicznego, produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja nagrań wideo
w celach marketingowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych,
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, marketing towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję kuponów, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy/marketingu i promocji, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób
trzecich, badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków,
artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, agencje informacji handlowej [udostępnianie informacji
dotyczących działalności gospodarczej, na przykład marketingu lub danych demograficznych], organizacja wystaw
w celach handlowych, przygotowywanie wystaw w celach
biznesowych, prowadzenie wystaw w celach reklamowych,
prowadzenie wystaw w celach biznesowych, organizacja
wystaw do celów reklamowych, usługi w zakresie wystaw
i prezentacji produktów, usługi w zakresie pokazów towarów,
usługi w zakresie organizowania pokazów towarów handlo-

Nr ZT52/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

wych, kolportaż próbek, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], usługi
agencji importowych, 41 wykłady na temat umiejętności
marketingowych, usługi szkoleniowe dotyczące marketingu
w handlu detalicznym, kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, organizowanie konferencji, wystaw
i konkursów, organizacja wystaw w celach edukacyjnych,
organizowanie konkursów, produkcja konkursów talentów,
prowadzenie konkursów w Internecie, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych.
(210) 506913
(220) 2019 11 19
(731) KOMSKI BARTOSZ MARCIN DERMSOLUTION, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) KAJTEK
(510), (511) 12 rowerki biegowe [pojazdy], rowery dziecięce, samochodowe foteliki dziecięce, samochodowe foteliki
bezpieczeństwa dla dzieci, wózki dziecięce, składane wózki
dziecięce, pokrowce wózków dziecięcych, pokrycia wózków
dziecięcych spacerowych, osłony do wózków dziecięcych,
kosze do wózków dziecięcych, wózki dziecięce spacerowe
(budki do -), pasy bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów,
przenośne siedzenia dla dzieci do pojazdów, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], podstawki [siedziska]
podwyższające dla dzieci do pojazdów, foteliki dla dzieci
do użytku w pojazdach, wózki dziecięce wyposażone w nosidełka, 28 rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], rowery
trójkołowe [zabawki], czterokołowe pojazdy dla dzieci [zabawki], pojazdy [zabawki], pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], zabawki edukacyjne.
506914
(220) 2019 11 19
POLONYA KULTUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Polonya Kampus
(510), (511) 41 doradztwo edukacyjne dla studentów, usługi
edukacyjne, doradztwo w sprawie karty pobytu, międzynarodowe pośrednictwo mıędzy studentami a uczelniami,
doradztwo biznesowe, pośrednictwo w sprawie zakwaterowania dla studentów.
(210)
(731)

506917
(220) 2019 11 19
PÓŹNIEWSKA-KURZYNA MARZENA JOLANTA SKLEPY
FIRMOWE,
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jubimax BIŻUTERIA & ZEGARKI

(210)
(731)
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(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty i materiały diagnostyczne, środki
diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, preparaty zawierające
czynnik lipotropowy, preparaty chemiczne do analizy dna
[medyczne], preparaty do wykrywania predyspozycji genetycznych do celów medycznych, substancje diagnostyczne
do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, produkty dietetyczne
do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów
medycznych, 35 usługi sprzedaży detalicznej, w tym online
i handlu hurtowego związane z preparatami i materiałami
diagnostycznymi, środkami diagnostycznymi do celów
medycznych, preparatami diagnostycznymi do celów medycznych, preparatami zawierającymi czynnik lipotropowy,
preparatami chemicznymi do analizy DNA, preparatami
do wykrywania predyspozycji genetycznych do celów
medycznych, substancjami diagnostycznymi do celów medycznych, dietetycznymi substancjami przystosowanymi
do celów medycznych, dietetycznymi napojami przystosowanymi do celów medycznych, produktami dietetycznymi
do celów medycznych, biologicznymi preparatami do celów medycznych.
506921
(220) 2019 11 19
FINNER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HERS
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej online obejmujące odzież, obuwie, nakrycia głowy, torebki, torby, portfele, portmonetki, plecaki, usługi reklamowe i marketingowe, usługi promocji sprzedaży, usługi reklamy online,
usługi zarządzania społeczością online, doradztwo biznesowe, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, doradztwo w zakresie public relations,
doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo związane z zarządzaniem, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo dotyczące organizowania działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie analizy biznesowej.
(210)
(731)

506923
(220) 2019 11 19
SATIVA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SATIVA POLAND
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, zegarki.
506919
(220) 2019 11 19
LIPID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lipid Test CONTROL

(210)
(731)

(531) 05.03.11, 24.13.01, 24.13.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane,
suplementy diety na bazie białka konopi, nasion konopi lub
oleju z nasion konopi, olej CBD pochodzący z rośliny konopi, ekstrakty konopne, żywice i oleje, 31 rośliny konopi,
konopie, nieprzetworzone, rośliny suszone, kwiaty suszone, liście suszone, nasiona roślin, nasiona nieprzetworzone,
35 usługi prowadzenia sklepu, usługi prowadzenia hurtow-
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ni, oferowanie do sprzedaży w ramach sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej obejmującej:
zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, suplementy diety na bazie białka konopi, nasion konopi lub oleju
z nasion konopi, olej CBD pochodzący z rośliny konopi,
ekstrakty konopne, żywice i oleje, rośliny konopi, konopie,
nieprzetworzone, rośliny suszone, kwiaty suszone, liście suszone, nasiona roślin, nasiona nieprzetworzone, olejki oraz
kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, maści, nielecznicze, kremy kosmetyczne, kremy do rąk, nielecznicze kremy
do stóp, maski do twarzy, balsamy do ust, szampony, żele
pod prysznic, mydła, balsamy do ciała, mleczka do ciała, sole do kąpieli, peelingi złuszczające do ciała, peelingi
do twarzy, woda toaletowa, perfumy, olejki i płyny do masażu, odżywki do włosów, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, żele pod prysznic, płyny do płukania jamy
ustnej, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, młynki nieelektryczne, płyn do papierosów elektronicznych
[e-liquid] zawierający glikol propylenowy, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, płyny
do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, środki aromatyzujące do stosowania
w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne,
waporyzatory do bezdymnych papierosów, waporyzatory
dla palaczy, do stosowania doustnego.
(210)
(731)
(540)
(540)

506939
(220) 2019 11 19
STEPANYAN ARSHAK RESTAURACJA LAWASZ, Łódź
(znak słowno-graficzny)
GOŚCINNOŚĆ KAUKAZU Lavash

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla
gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje
oferujące dania na wynos, serwowanie jedzenia i napojów,
serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie informacji
dotyczących restauracji, udzielanie informacji związanych
z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów
i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie
gotowania posiłków.
506940
(220) 2019 11 19
DZIURA JAKUB ŁUKASZ WAAP FILTROWENTYLACJA,
Siemianowice Śląskie
(540) (znak słowny)
(540) WAAP
(510), (511) 7 odpylacze, instalacje odsysające pył do czyszczenia, wyłapywacze pyłu jako części maszyn, filtry do maszyn, maszyny do filtrowania, wkłady do maszyn filtrujących.
(210)
(731)
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506946
(220) 2019 11 20
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMGW INSTITUTE OF METEOROLOGY AND WATER
MANAGEMENT NATIONAL RESEARCH INSTITUTE
(210)
(731)

(531) 26.01.04, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 ekspertyzy - badania i analizy naukowe,
prowadzenie laboratoriów chemicznych, usługi ochrony
środowiska, osłona hydrometeorolgiczna, ochrona budowli
piętrzących - badania techniczne, ochrona stanu technicznego budowli hydrotechnicznych, monitoring jakości wód
i powietrza.
506948
(220) 2019 11 20
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMGW INSTITUTE OF METEOROLOGY AND WATER
MANAGEMENT NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

(210)
(731)

(531) 26.01.04, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 ekspertyzy - badania i analizy naukowe,
prowadzenie laboratoriów chemicznych, usługi ochrony
środowiska, osłona hydrometeorolgiczna, ochrona budowli
piętrzących - badania techniczne, ochrona stanu technicznego budowli hydrotechnicznych, monitoring jakości wód
i powietrza.
506949
(220) 2019 11 20
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMGW INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI
WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
(210)
(731)

Nr ZT52/2019

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 26.01.04, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 ekspertyzy - badania i analizy naukowe,
prowadzenie laboratoriów chemicznych, usługi ochrony
środowiska, osłona hydrometeorolgiczna, ochrona budowli
piętrzących - badania techniczne, ochrona stanu technicznego budowli hydrotechnicznych, monitoring jakości wód
i powietrza.
506950
(220) 2019 11 20
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMGW INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI
WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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(540) SORAYA JUST GLOW

(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 ekspertyzy - badania i analizy naukowe,
prowadzenie laboratoriów chemicznych, usługi ochrony
środowiska, osłona hydrometeorolgiczna, ochrona budowli
piętrzących - badania techniczne, ochrona stanu technicznego budowli hydrotechnicznych, monitoring jakości wód
i powietrza.
(210)
(731)
(540)
(540)

506951
(220) 2019 11 20
KOZŁOWSKI JAKUB, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
HAPPY TREE

(531) 05.01.16, 26.01.15, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, buteleczki, dzieła sztuki z porcelany, ceramiki i gliny, kubki, 35 usługi marketingowe,
usługi marketingowe i reklamowe świadczone za pomocą
mediów społecznościowych, 41 produkcja audio i video nagrań oraz usługi fotograficzne, szkolenia w zakresie cateringu, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, usługi barowe, usługi restauracyjne, usługi cateringu zewnętrznego, wypożyczanie wyposażenia barowego, udzielanie informacji w zakresie barów, serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach.
(210) 506953
(220) 2019 11 20
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 05.07.21, 05.03.11, 05.05.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycznych, mleczka do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotiony do celów kosmetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryjnych,
olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne, wody
kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli, żele pod prysznic, mydła, szampony, odżywki i środki
do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych,
środki do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej, sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów
medycznych, produkty kosmetyczne i preparaty do opalania
i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty
do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki
do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.
(210) 506954
(220) 2019 11 20
(731) PUCHAŁA PIOTR ARTYŚCI UŚMIECHU, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Puchała Clinic
(510), (511) 44 usługi stomatologiczne, usługi medyczne.
506961
(220) 2019 11 20
SYNPEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobrzykowice Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYNPEKO

(210)
(731)

(531) 19.11.05, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 1 aceton, alkaliczne związki żrące, kleje do skór,
kleje do tapetowania, kleje i preparaty klejące przeznaczone
dla przemysłu, ksylen, kwas solny, kwasy, preparaty do klejenia, preparaty do konserwacji gumy, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, inne niż do użytku domowego, rozpuszczalniki do lakierów, soda kaustyczna do celów przemysłowych, środki
chemiczne dla przemysłu, toluen, woda destylowana.
(210)
(731)
(540)
(540)

506963
(220) 2019 11 20
KOZŁOWSKI TOMASZ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
JUMP FOR THE PLANET tomasz kozłowski
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(531) 02.01.08, 02.01.23, 29.01.04, 27.05.10, 27.05.01, 26.01.14
(510), (511) 6 figurki, statuetki z metali nieszlachetnych,
14 kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, biżuteria i wyroby jubilerskie, 16 znaczki pocztowe, długopisy,
obwoluty papierowe na dokumenty, obwoluty papierowe
na dyski kompaktowe audio-video, naklejki, naklejki na samochody, nalepki, afisze, plakaty, 18 parasole, laski, kijki marszowe i trekkingowe, walizy, torby podróżne, torby, portfele
i inne artykuły służące do przenoszenia, 21 kubki, szklanki,
statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich
materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej
klasie, 25 koszulki. t-shirty, czapki, czapki z daszkiem, daszki do ochrony przed słońcem, chustki na głowę, bandany
na szyję, okrycia wierzchnie, bluzy, 35 organizowanie promocji imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy na cele
dobroczynne, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych,
organizowanie aukcji internetowych, organizowanie aukcji,
usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sklepów detalicznych
online obejmujące odzież, usługi handlu detalicznego i hurtowego oraz sklepu internetowego odzieży, gadżetów reklamowych, dysków kompaktowych audio-video, biżuterii,
usługi reklamowe związane z książkami, 36 organizowanie
funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, usługi zbierania funduszy na cele dobroczynne,
zbiórki funduszy na cele charytatywne, usługi gromadzenia

Nr ZT52/2019

funduszy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących,
gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, gromadzenie funduszy na cele charytatywne poprzez sprzedaż znaczków charytatywnych, udzielanie informacji związanych ze zbiórkami funduszy na cele
charytatywne, organizowanie wydarzeń mających na celu
zbieranie funduszy na cele charytatywne, organizowanie
działań mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, 41 usługi edukacyjne związane z ochroną środowiska, edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, organizacja imprez sportowych, organizacja imprez
rozrywkowych, organizacja imprez i konkursów sportowych,
organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, świadczenie usług
sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia
rozrywkowe, sportowe i kulturalne.
(210) 506987
(220) 2019 11 21
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) CELBIC ARTRO
(510), (511) 5 przeciwzapalne i przeciwbólowe preparaty
farmaceutyczne do stosowania u ludzi.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

506445, 506454, 506633, 506778, 506795, 506886, 506961

3

494543, 498402, 498403, 498408, 498410, 498411, 498412, 498413, 498414, 504244, 505306, 505535, 505673,
506026, 506034, 506250, 506529, 506601, 506604, 506605, 506606, 506607, 506765, 506872, 506910, 506953

4

505358, 506566, 506568, 506569, 506576

5

501965, 503659, 504312, 504617, 504744, 505382, 505498, 505673, 505734, 506247, 506441, 506580, 506601,
506604, 506606, 506607, 506618, 506620, 506781, 506784, 506872, 506886, 506907, 506919, 506923, 506987

6

506100, 506461, 506531, 506963

7

504927, 506063, 506556, 506611, 506871, 506940

8

494543, 504244, 506063, 506556

9

473423, 497008, 504597, 505306, 505393, 505923, 505972, 506034, 506036, 506328, 506593, 506597, 506630,
506636, 506689, 506732, 506765, 506871, 506883

10

499514

11

494543, 505929, 506036, 506456, 506508, 506857

12

504378, 504379, 504618, 504927, 505678, 506522, 506913

14

503699, 506917, 506963

16

473423, 494543, 502232, 503699, 504018, 504688, 505738, 505939, 505972, 506034, 506526, 506529, 506623,
506883, 506907, 506963

17

506778, 506795

18

503699, 505738, 505892, 506713, 506765, 506963

19

506100, 506224, 506778, 506795, 506891

20

500730, 505923, 506519, 506529, 506611, 506623, 506795

21

503699, 505972, 506529, 506611, 506713, 506951, 506963

24

506529, 506608

25

492395, 501323, 503699, 504171, 504506, 505166, 505738, 505892, 505972, 506328, 506480, 506529, 506638,
506639, 506640, 506713, 506727, 506730, 506731, 506907, 506963

26

503699

28

473423, 499436, 504618, 505972, 506623, 506713, 506871, 506896, 506913

29

502317, 504230, 504231, 504261, 505974, 506393, 506396, 506529, 506583, 506662

30

501383, 502317, 503699, 504931, 505093, 505166, 505510, 505595, 505974, 506209, 506393, 506396, 506529

31

499519, 502317, 504312, 505974, 506393, 506396, 506527, 506811, 506923

32

503662, 504102, 504140, 504637, 505011, 505093, 505166, 505204, 505373, 505595, 505738, 505930, 505974,
506003, 506230, 506337, 506393, 506396, 506529, 506781, 506784

33

497213, 502045, 504637, 505069, 505204, 505235, 505236, 505595, 506051, 506057, 506529

34

504637, 505204, 506529

35

474181, 474185, 499436, 501323, 501965, 502232, 502909, 502911, 503802, 503975, 504256, 504317, 504601,
504602, 504637, 504688, 504693, 505011, 505157, 505204, 505252, 505312, 505313, 505315, 505316, 505322,
505358, 505393, 505595, 505687, 505936, 505939, 505942, 505972, 506034, 506063, 506209, 506230, 506328,
506393, 506396, 506457, 506505, 506525, 506526, 506528, 506529, 506540, 506557, 506568, 506569, 506571,
506576, 506601, 506604, 506606, 506607, 506611, 506630, 506639, 506640, 506689, 506727, 506730, 506731,
506778, 506800, 506824, 506854, 506857, 506883, 506886, 506902, 506907, 506910, 506919, 506921, 506923,
506951, 506963
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1

2

36

504317, 504319, 504601, 504602, 505252, 505322, 505936, 505939, 505942, 506034, 506401, 506459, 506498,
506526, 506529, 506883, 506963

37

497486, 500775, 503802, 504256, 504317, 504319, 504373, 504601, 504602, 504603, 504693, 505497, 505687,
506100, 506224, 506406, 506498, 506505, 506508, 506531, 506789

38

474181, 474185, 496067, 502232, 503975, 504688, 505157, 505312, 505313, 505315, 505316, 505972, 506036,
506526, 506630, 506689, 506894

39

504317, 504378, 504379, 505497, 505936, 505942, 506340, 506529, 506566, 506571

40

496593, 497387, 497486, 502045, 506566, 506633, 506638, 506640

41

499514, 502232, 503579, 503656, 504018, 504244, 504413, 504512, 504515, 504688, 505322, 505358, 505535,
505595, 505738, 505899, 505939, 505972, 506034, 506224, 506226, 506328, 506340, 506349, 506454, 506457,
506525, 506526, 506581, 506594, 506701, 506732, 506778, 506789, 506800, 506861, 506871, 506887, 506910,
506914, 506951, 506963

42

474181, 474185, 496593, 497008, 499436, 504373, 504597, 504601, 504602, 506063, 506406, 506457, 506498,
506505, 506526, 506529, 506542, 506557, 506566, 506593, 506630, 506689, 506946, 506948, 506949, 506950

43

501383, 504265, 504317, 504413, 504518, 505150, 505203, 505322, 505358, 505369, 505595, 506034, 506224,
506340, 506529, 506626, 506701, 506848, 506939, 506951

44

499514, 501965, 503579, 504018, 504151, 504244, 504515, 505306, 505322, 505497, 505535, 505987, 506034,
506367, 506545, 506621, 506824, 506861, 506954

45

497008, 502909, 502911, 504597

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

# HASHTAG
2115 GANG
4 health
4 health
500+ DLA KAŻDEGO
A3D ARCHITEKCI
ABB24
AKU TOOLS
amstuff
ANCHEM
APRILIA
APTEKA CENTRUM ZDROWIA
aquamelior
ASTRAL
Aurovalsod
B BIOFARM
B BIOFARM
B
B
Babska jazda
Baby Boom
bella perfecta slim
BIO NA KAŻDĄ OKAZJĘ LUNCH MINUTE
bionus
BIO-VARIA
BIOVENE BARCELONA
blachyzaroodporne
Bling
BLOCK PARTY
bovino MINERAL NUTRITION
bugibugi
CA24 Otwórz Konto.
CamFLY
CEEK CENTRUM EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ KOLEI
CELBIC ARTRO
centrumlupka.eu
citonet
Clinident.pl
Cloud Backup
Cocktail Bar 17 SCHODÓW SWING & BLUES
codofix
COLTUM
COMPRA recykling
crata

506701
492395
506393
506396
503802
504373
505923
506556
506639
504693
504617
501965
506854
506247
506620
506606
506607
506601
506604
496067
506605
505734
502317
506337
505929
505673
474181
494543
506328
506811
506623
506883
506800

Cukiernia Kraina Ciast www.krainaciast.pl
CYMESSIMO
CZECZOTKA WYSZYNK OD 1564 r.
DELTA PLUS
Depilacja.pl DEPILACJA LASEROWA
DIAMETRICS
DISPENSA DEL MANIERO
Doktor O’grodnik
dp
DR GAJA 70% SOKU BIO SYROP
Z WITAMINĄ C O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI
CUKRU MALINA
DR GAJA BIO SYROP Z WITAMINĄ C
70% SOKU O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI
CUKRU CZARNY BEZ
DROGA NOWOCZESNEGO ARCHITEKTA
DUAL SCAN
e- M A M
EASTWORKS
e-blachyperforowane
edunami
ekalendarz pl
EKOGROSZEK CLASSIC 25
EKOGROSZEK PLATINUM 29
EKOGROSZEK PREMIUM 28
ELCORRO
ELLMAN
ELLSTONE
Elly I robisz, co chcesz
ENTERODIET
Epiauro
EQUINOX
FALA
FUNDACJA NEONET pomagamy
GAME ZONE
GAZETA SKRZYNKOWA
GEOPARK KRAINA
WYGASŁYCH WULKANÓW
GLOBAL BROKER UBEZPIECZENIOWY
GOŚCINNOŚĆ KAUKAZU Lavash
GRUPA psb DOM NOWOCZESNY
H
H&M PROINWEST Sp. z o.o.
HAPPY TREE
HERS
HND NOWY DWÓR

506209
506230
505203
504171
505306
506540
506529
506886
504317

506526
506987
506891
505497
504151
506630
504413
505498
506542
497387
506608

506784

506781
506887
506456
505892
505687
474185
504512
505942
506568
506576
506569
505236
506640
506638
506907
504744
506618
499519
506226
505322
506871
506528
506340
506401
506939
506457
501383
505393
506951
506921
505358
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HODOWLA ROŚLIN GRUNWALD
GRUPA IHAR
HUION
HyalPen
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
O ORANŻADA NAPÓJ GAZOWANY
SŁODZONY Z DODATKIEM SUBSTANCJI
SMAKOWO - AROMATYZOWANYCH
ILUMINAR
IMGW INSTITUTE OF METEOROLOGY
AND WATER MANAGEMENT NATIONAL
RESEARCH INSTITUTE
IMGW INSTITUTE OF METEOROLOGY
AND WATER MANAGEMENT NATIONAL
RESEARCH INSTITUTE
IMGW INSTYTUT METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY
IMGW INSTYTUT METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY
INFLUVIR
insPIRe
INT4 IFTT
IntraBot
J St. JOHN
JASNA GÓRA
Jubimax BIŻUTERIA & ZEGARKI
JUMP FOR THE PLANET tomasz kozłowski
KAJTEK
kalendarz pl
KeSeM TWARÓG PÓŁTŁUSTY MIELONY
FRISCHKÄSE HALBFETTSTUFE GEMAHLEN
MINCED SEMI-FAT COTTAGE CHEESE
FROMAGE BLANC SEMI-GRAS MOULU
PRODUKT POLSKI
KeSeM TWARÓG ŚMIETANKOWY MIELONY
FRISCHKÄSE-VOLLFETTSTUFE GEMAHLEN
MINCED FULL CREAM COTTAGE CHEESE
FROMAGE BLANC MOULU PRODUKT POLSKI
KLUB POMARAŃCZA
KOBEX
Kolorowe NNW
KOSMED HIT MOSKITO
Kraft
KRAINA CHLEBA 50 LAT TRADYCJI
KUPAŻ SPIRYTUSÓW KRAFT BIELICE
WÓDKA KRAFTOWA
KYOTO
L Lafrentz
LANO meble
Leśny RESORT
Lipid Test CONTROL
LOGIMP

2

506527
506597
499514

503662
506857

506946

506948

506949

506950
503659
506531
504597
504927
505369
505595
506917
506963
506913
505936

504230

504231
506594
506406
506459
506250
506522
504931
502045
505093
506498
500730
504265
506919
504637

Nr ZT52/2019
1

LOGIMP
Louboutin Nails
ŁączyNasPiwo
MAMMA MARIETTA
MARINERO SZYBKA RYBKA
Meble Domo
MEDISPOT
MEGA SAKO
misbhv
Mucoflav
MUSCLE GANG
N Newbridge
N Newbridge
Naturcalk
Nature for kids
NAX POWER PRODUCTS
NEONET
NEONET
net marine group
NORDIS
NORMOTECH
NUDE ATELIER
O’LA NIESPODZIANKI!
OLD TOWN CLINIC
ORLEN e Charge
ORLIKON
orzeł biznesu
OWOLOVO EKODOBRO
PETHELP
PIWO - BEER - BIERE - CERVEZA -BIRRA - BIER WEBER Tkamy najlepsze
piwo Piwo jasne
Plemię Kobiet
POCZTA BALONOWA
Polonya Kampus
POLPAK
PRO4MEDIA
Profesjonalny Serwis Apple iNaprawy
PROFITADAL
PROJEKT WOJOWNIK
PROPSIK
PROWNES
Puchała Clinic
PULS KIDS
RADET
radio Fon
Raf-Tronik
RAMENOWNIA by SUSHARNIA
REIGN
ri Retail Institute
ROZTOVIT

2

505204
504244
505011
506626
506583
506902
506367
506519
506765
506441
506713
504601
504602
506445
506026
506063
505315
505316
504319
505930
506633
504506
506896
506861
506636
500775
506910
505974
506824

505373
506034
499436
506914
506611
506789
506505
506580
506349
506732
497486
506954
505972
506508
503975
506036
506848
504102
506525
505382
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RYCERSKI Kvass WARZONY W RYDZE 1863
BEZ KONSERWANTÓW SŁOWIAŃSKI
SMAK KVALITÄTES GARANTUA
S2IMP
SATIVA POLAND
SeecOm
SELECCION DE FAMILIA WINO CHATEAU
SOPOT HBZ
SEMPRE
Skin Spa est. 2017
SMALL ARMY
smaQ Brasserie
SMART BUDOWNICTWO
SMIGA
smiga.
SORAYA JUST GLOW
Sowie Chatki
SPACEROWA
SPACEROWA
Stacja Impreza
standard power development
STARA szwalnia
STARA szwalnia
SuperTacho
SWEDERM HUDSALVA
SYNPEKO
TANDEMMEDIA
TATROVIA
Teatr Muzyczny FORTE
Terry
TEST ME STORE
The Winning Craft
tric
TRIGON ORTHOPEDIA
TS TECHNIKA SPAWALNICZA
TUR
TYDZIEŃ NOBLOWSKI
TYRANIA
TYTANI CERAMIKI
TŻ Ostrovia
UNICORN
VARETTI
VELOWAY

2

504140
496593
506923
497008
505069
501323
506545
473423
504518
504603
504379
504378
506953
506224
506051
506057
506894
506566
502909
502911
506593
506872
506961
504688
505150
503656
504312
504256
505252
505678
505987
506557
497213
505899
506461
506778
505738
505939
505235
504618

69
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2

VIBRO TECHNOLOGY
vitalya spa
Viva Medica
VIXIARSKIE SIŁY SPECJALNE
VV VICTORIA VYNN FUSION FUSION
HAND & BODY HYDRATING CREAM
EUPHORIA SWEET IRIS
VV VICTORIA VYNN FUSION FUSION
HAND & BODY HYDRATING CREAM
HARMONY WHITE FLOWERS
VV VICTORIA VYNN FUSION FUSION
HAND & BODY HYDRATING CREAM
PARADISE SUNNY FRUITS
VV VICTORIA VYNN FUSION FUSION
HAND & BODY HYDRATING CREAM
RELAXATION MAGNOLIA & ORCHID
VV VICTORIA VYNN MASTER GEL SALON
MODELING NAIL GEL COVER BLUSH 05
VV VICTORIA VYNN MASTER GEL SALON
MODELING NAIL GEL MILKY WHITE 02
VV VICTORIA VYNN MASTER GEL SALON
MODELING NAIL GEL SOFT PINK 04
VV VICTORIA VYNN MASTER GEL SALON
MODELING NAIL GEL TOTALLY CLEAR 01
W
WAAP
WAMA Film Festival
WHITEWOLF
WHITEWOLF
Wild Willy
WIND & WATER Warsaw Boat Show
WIND and WATER
Witospol TARNÓW 1992
WOOTEX
wszystkowidzący
www.AKADEMIA.DŹWIĘKU.com.pl
REZONANS ŹRÓDŁA
WYŻSZA KULTURA MIKROORGANIZMÓW
ZŁOTY DĄB
ZŁOTY KSIĄŻĘ Miodowe PIECZOŁOWICIE
WARZONE Z INGREDIENCJI NAJPIERWSZYCH
SORTÓW WYRAZISTY W SMAKU JASNY
LAGER Z MIODEM Z POLSKICH PASIEK
HONOREM PRINCIPIBUS CERVISIA
ZUZIA ANTEK BIO

506100
505535
506621
506480

498412

498410

498413

498414
498408
498411
498403
498402
503699
506940
506581
506727
506730
504261
502232
506571
506795
504515
504018
506454
506662

506003
505510

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.
984023
1023689
1196024
1204320
1315953
1501104
1501111
1501138
1501144
1501147
1501154
1501171
1501175
1501181
1501240
1501269
1501278
1501304
1501363
1501378
1501420
1501491
1501525

1501622
1501641
1501701

Neuronox (2019 11 18)
5
PRINCE VLADIMIR (2019 11 18)
30
Bossa (2019 06 26)
CFE: 27.05.01, 29.01.04
23, 24, 25
Neuramis (2019 11 18)
CFE: 27.05.01
5, 10
BLACK BRUIN ENERGY DRINK (2019 09 17)
CFE: 03.01.14
32
PRINCESS CASH (2019 08 14, 2019 02 20)
CFE: 27.05.03, 29.01.14
9, 28, 41
HAIR SMOOTHIE schauma
(2019 07 09, 2019 01 14)
CFE: 27.05.09
3
JOHN DAVON’S (2019 09 26)
33
VOLTANO (2019 09 26)
33
LES CARACTERES (2019 09 26)
33
SAINT CHARMIN (2019 09 26)
29
TERRES OCREES (2019 09 26)
33
PolyBall (2019 09 20, 2019 06 18)
7
MAITRE COQUILLE (2019 09 26)
29
PHARAOH’S DESERT (2019 08 14, 2019 02 20)
CFE: 03.07.17, 27.05.04, 29.01.15
9, 28, 41
RIVES ET TERRASSES (2019 09 26)
33
ZIRANA (2019 09 18, 2019 09 11)
5
FROG PRINCE (2019 04 17)
CFE: 27.05.01
25
SANDS PRINCESS (2019 08 14, 2019 02 15)
CFE: 27.05.02, 29.01.15
9, 28, 41
il Monte (2019 08 05)
CFE: 27.05.02
7, 8, 11
HERMES PETIT JETE
14
(2019 09 20, 2019 04 14)
X (2019 08 06, 2019 04 25)
CFE: 25.05.25, 26.03.04,
8, 9, 10, 11, 14,
27.05.21, 29.01.15
18, 24, 25, 26
2019 08 16, 2019 02 19)
CFE: 26.15.25
3, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16,
18, 21, 25, 28, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 42, 43, 44, 45
helcom smart made easy
(2019 09 12, 2019 05 28)
CFE: 26.04.04, 27.05.09, 29.01.13
7, 9, 39, 42
ZEPLIN CAR rental (2019 09 27)
CFE: 26.11.02, 27.05.09, 29.01.12
39
TreeGuard (2019 07 22, 2019 04 11)
CFE: 05.01.03, 25.05.02, 26.01.15, 26.02.24,
20
27.05.01, 29.01.13

1501767
1501779
1501780
1501781
1501800
1501801
1501802
1501846
1501875
1501891
1501905
1501916
1501931
1501948

1502103
1502130

1502194
1502239
1502245
1502302
1502327

WORLD ETHNO GAMES (2019 09 17)
CFE: 27.01.12, 27.05.01,
14, 16, 18, 25, 26, 28,
28.05.00
29, 32, 33, 34, 35, 41
Godefroy (2019 10 22, 2019 05 31)
32, 33
Schwarzkopf PROFESSIONAL SCALP CLINIX
(2019 10 24, 2019 05 07)
CFE: 02.01.01, 27.05.09
3
George (2019 10 22, 2019 05 31)
32, 33
2019 09 02)
CFE: 26.04.03
7
GYMPESE (2019 09 24)
CFE: 27.05.01
28
TANTE FANNY (2019 08 30, 2019 05 27) 29, 30
GIVENCHY L’INSTINCT
3
(2019 10 22, 2019 05 17)
BRIMOFREE (2019 10 23, 2019 07 26)
5
ARMATA (2019 07 16)
CFE: 27.05.01
28, 35
INSTITUTE ESTELARE (2019 07 11)
CFE: 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
3
ROCKY RICE (2019 11 06, 2019 07 18)
CFE: 27.05.01
5, 29, 30
CALCIDERMETHA
3, 5
(2019 07 19, 2019 06 26)
THE BARBER CORNER
(2019 10 18, 2019 05 17)
CFE: 02.01.01, 25.01.19, 26.04.12,
3
26.11.14, 27.05.24, 29.01.12
IT’S ALL ABOUT SECONDS
14, 35
(2019 10 14, 2019 04 17)
BIA SAIGON LAGER EST. 1875 GOLD MEDAL
BREW PREMIUM QUALITY BEER FROM
VIETNAM (2019 09 19, 2019 06 10)
CFE: 04.03.03, 05.07.03, 25.01.15, 25.05.03,
32
25.07.25, 29.01.14
FILATI (2019 06 26, 2018 12 27)
CFE: 27.05.01, 29.01.01
14, 23, 25, 26, 35
TALAN (2019 07 24)
CFE: 26.04.07, 26.11.14,
25, 35
26.15.25, 27.05.17
2019 08 30)
CFE: 19.07.01
33
SUMMER VALLEY BOSTAVAN
(2019 09 26, 2019 07 18)
CFE: 05.07.10, 25.01.15, 27.05.24
33
BEAUTIFIC (2019 09 04)
CFE: 26.04.01, 27.05.01
3

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

3

1501111,
1502327

1501525,

1501780,

1501846,

1501905,

1501931,

5

984023,

1204320,

1501278,

1501875,

1501916,

1501931

7

1501175,

1501378,

1501525,

1501622,

1501800

8

1501378,

1501491
1501491,

1501525,

1501622

1501767,

1502103,

1502194

1501525,

1501767,

1502194,

1502239

1501801,

1501891

1501779,

9

1501104,

1501240,

1501363,

10

1204320,

1501491,

1501525

11

1501378,

1501491,

1501525

12

1501525

14

1501420,

1501491,

1501525,

16

1501525,

1501767

18

1501491,

1501525,

20

1501701

21

1501525

23

1196024,

24

1196024,

1501491

25

1196024,

1501304,

1501491,

26

1501491,

1501767,

1502194

28

1501104,

1501240,

1501363,

1501525,

1501767,

29

1501154,

1501181,

1501767,

1501802,

1501916

30

1023689,

1501802,

1501916

32

1315953,

1501767,

1501779,

1501781,

1502130

33

1501138,
1501781,

1501144,
1502245,

1501147,
1502302

1501171,

1501269,

1501767,

1501767,

1501891,

1502103,

1502194,

1502239

1501525,

1501767

1501948,

1501767

1502194

34

1501767

35

1501525,

36

1501525

37

1501525

38

1501525

39

1501525,

1501622,

1501641

41

1501104,

1501240,

1501363,

42

1501525,

1501622

43

1501525

44

1501525

45

1501525

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.
500673
502492

CESARE REGNOLI & FIGLIO S.r.l.
2019 11 19
FAES FARMA, S.A.
2019 12 02

29, 30, 39
5

503207
502850

BRAND MANAGEMENT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 12 06
5, 35, 44
CHANEL SARL
2019 12 06
3, 10, 25, 35

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

4

Wykaz klasowy znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. ........................ 65
Wykaz alfabetyczny znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. .............. 67

INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH ............................. 70
Wykaz klasowy wyznaczonych po dniu 14 kwietnia 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
międzynarodowych znaków towarowych ................................................................................................................................................. 71

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO
na podstawie art. 15217 ustawy – Prawo własności przemysłowej ................................................................................... 72

SPROSTOWANIE
Nr BUP

Strona

42

Nr zgłoszenia

505777

76,77

Jest

Powinno być

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.

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, usługi inżynierskie w zakresie opracowywanie projektów
technicznych, 45 badania prawne.

7; 39; 42

7; 39; 42; 45

506207 (220) 2019 10 29
TOTALIZATOR SPORTOWY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TotalCasino
(210)
(731)

59
506207

51/2019

76, 77

(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, (...), 28 gry elektroniczne
inne niż telewizyjne, gry automatyczne
inne niż na żetony (...), 38 zapewnianie
dostępu do witryn internetowych z grami
hazardowymi (...), 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych,
losowych, organizowanie i prowadzenie
loterii pieniężnych, (...).

Informacja ta nie powinna być
publikowana

506207

80

TotalCasino 506207
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)

60
506222

76

506222

80

X-MOVE 506222

Informacja ta nie powinna być
publikowana

