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BIULETYN
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

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

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

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Nr ZT02

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

* – nie podaje się kodu PL

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

498378
(220) 2019 04 08
SZCZEŚNIAK SYLWIA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
skusé

(531) 26.04.01, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, 26 dodatki
do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne,
42 projektowanie biżuterii.
(210)
(731)
(540)
(540)

499532
(220) 2019 05 09
WARTAK KRZYSZTOF, Katowice
(znak słowno-graficzny)
Sf SoluFlex

(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, 19 materiały budowlane
niemetalowe.
(210) 499551
(220) 2019 05 08
(731) JAJCZYK EMIL, Grodzisk Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) CARP On-line
(510), (511) 28 sprzęt i akcesoria wędkarskie, sprzęt sportowy nie zawarty w innej klasie, 31 przynęty dla wędkarstwa
(żywe lub naturalne), ryby żywe.

499668
(220) 2019 05 13
KRUGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COOL DRINK TYP SHAKE O SMAKU ANANASOWO
KOKOSOWYM
(210)
(731)

(531) 26.04.22, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 32 napoje i koncentraty napojów.
499767
(220) 2019 05 15
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORLEN
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 03.07.01, 03.07.19, 29.01.12
(510), (511) 18 parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, portfele,
walizy, torby uniwersalne, torby sportowe, plecaki, torby podróżne, torebki na ramię, worki na buty, inne artykuły służące
do przenoszenia.
(210) 499768
(220) 2019 05 15
(731) WITKOWSKI ADAM, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) VITO
(510), (511) 16 obrazy, długopisy kolorowe, ekierki, kreda,
linijki, ołówki, papier rysunkowy, pędzle, pisaki kolorowe, wyposażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy, kartony
na prezenty, opakowania, kartonowe, torby na prezenty, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, artykuły biurowe, artykuły do korektorowania i ścierania, bloki do pisania, flamastry,
kalendarze drukowane, kalendarze kieszonkowe, kalendarze
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ścienne, kalendarze na biurko, kartki okolicznościowe, koperty, markery, pisaki, nalepki, naklejki, piórniki, notesy kieszonkowe, pamiętniki, dzienniki, skoroszyty, szkolne zeszyty, temperówki, terminarze, zakładki do książek, zakreślacze, zeszyty,
broszury, czasopisma, dzienniki, fotografie, gazety, komiksy,
książki, podręczniki edukacyjne, ulotki, album na autografy,
mapy, zeszyty ćwiczeń, artykuły piśmiennicze, ołówki do rysowania, pióra kulkowe, kredki ołówkowe, kredki świecowe,
18 parasole dla dzieci, bagaż, chlebaki, kosmetyczki, tornistry
szkolne, torby sportowe, torby na ramię, walizki, sakwy, torby, 25 bandany, berety, daszki, czapki baseballowe, chustki
na głowę, kaptury, kaszkiety, nakrycia głowy dla dzieci, apaszki, bermudy, bluzy z kapturem, obuwie, bokserki, chinosy,
chusty plażowe, dżinsy, golfy, koszulki bez rękawów, koszulki
dla dzieci, koszulki polo, koszulki z nadrukami, kurtki, odzież
codzienna, odzież dla chłopców, odzież dziecięca, odzież
dziewczęca, odzież męska, piżamy, płaszcze, podkolanówki,
podkoszulki, polary, rękawiczki, skarpetki, śpioszki, pajacyki,
spodenki, spódnice, spodnie, stroje plażowe, t-shirty z krótkim rękawem, trencze, wiatrówki, 28 łyżworolki, kręgle, gry
sportowe, akcesoria dla lalek, automaty do gier, domino,
elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, elektroniczne gry
planszowe, figury szachowe, gry, klocki do zabawy, konfetti,
kości do gry, lalki, lalki szmaciane, marionetki, mówiące lalki,
pacynki, piniaty, pluszowe zabawki, puzzle, śmieszne gadżety do zabawy, śmieszne gadżety na imprezy, sprzęt do gier
wideo, zabawki, konsole do gier video.
499769
(220) 2019 05 15
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORLEN
(210)
(731)

skorowidze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi,
komiksy, książki, litografie, mapy, nalepki, naklejki, notatniki,
piórniki, prospekty, publikacje reklamowe, reprodukcje graficzne, wydruki graficzne, zeszyty, dekoracje z papieru [flagi
i proporce], artykuły papiernicze, karty kolekcjonerskie, plakaty, chusteczki higieniczne, usługi sprzedaży w tym również za pośrednictwem Internetu obejmujące: parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, portfele, walizy, torby uniwersalne,
torby sportowe, plecaki, torby podróżne, torebki na ramię,
worki na buty, inne artykuły służące do przenoszenia, usługi
sprzedaży w tym również za pośrednictwem Internetu obejmujące: kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, wyroby
szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki, bidony, kubeczki, filiżanki, szklanki do napojów, butelki
i pojemniki, talerze, talerzyki, podstawki, otwieracze, usługi sprzedaży w tym również za pośrednictwem Internetu
obejmujące: ręczniki, bielizna pościelowa, koce, obrusy, flagi
i proporce nie z papieru, materiały na flagi, poszwy na poduszki, narzuty na łóżko, usługi sprzedaży w tym również
za pośrednictwem Internetu obejmujące: odzież, koszulki
kolekcjonerskie i okolicznościowe, obuwie, nakrycia głowy,
części i akcesoria do odzieży, obuwia, nakryć głowy, akcesoria na szyję, usługi sprzedaży w tym również za pośrednictwem Internetu obejmujące: smycze [paski] do noszenia,
przypinki, piny metalowe, zawieszki inne niż do biżuterii,
łańcuszków lub breloków do kluczy, usługi sprzedaży w tym
również za pośrednictwem Internetu obejmujące: artykuły
i sprzęt sportowy i gimnastyczny, piłki, gry, gry planszowe,
puzzle, zabawki i akcesoria do zabawy, ozdoby choinkowe,
usługi sprzedaży w tym również za pośrednictwem Internetu obejmujące: słodycze, lody, czekolada, piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe
i soki owocowe, napoje energetyczne, napoje izotoniczne.
499772
(220) 2019 05 15
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORLEN
(210)
(731)

(531) 03.07.01, 03.07.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w tym również za pośrednictwem Internetu obejmujące: kosmetyki, środki toaletowe,
perfumy, usługi sprzedaży w tym również za pośrednictwem
Internetu obejmujące: urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, do celów
dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz
odtwarzania dźwięku lub obrazów, usługi sprzedaży w tym
również za pośrednictwem Internetu obejmujące: magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe,
DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, magnesy, pendrive,
powerbanki, głośniki, okulary przeciwsłoneczne, etui na:
okulary, pendrive, telefony komórkowe, usługi sprzedaży
w tym również za pośrednictwem Internetu obejmujące:
breloki do kluczy, zawieszki do breloków, zegary, zegarki, wyroby jubilerskie z metali nieszlachetnych, numizmaty, usługi
sprzedaży w tym również za pośrednictwem Internetu obejmujące: druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały
biurowe, przybory szkolne, artykuły i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, materiały drukowane,
figurki z papieru i kartonu, kalendarze, materiały piśmienne,
broszury, emblematy papierowe oraz emblematy drukowane, etykiety nie z materiału tekstylnego, gazety, indeksy,

7

(531) 03.07.01, 03.07.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, środki toaletowe, perfumy.
499774
(220) 2019 05 15
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORLEN
(210)
(731)

8
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(531) 03.07.01, 03.07.19, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 24 wyroby tekstylne takie jak: ręczniki, bielizna
pościelowa, koce, obrusy, flagi i proporce nie z papieru,
materiały na flagi, poszwy na poduszki, narzuty na łóżko,
26 smycze [paski] do noszenia, przypinki, piny metalowe,
zawieszki inne niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków
do kluczy, 28 artykuły i sprzęt sportowy i gimnastyczny,
piłki, gry, gry planszowe, puzzle, zabawki i akcesoria do zabawy, ozdoby choinkowe, 30 słodycze, lody, czekolada,
32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, napoje energetyczne,
napoje izotoniczne.
499775
(220) 2019 05 15
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORLEN
(210)
(731)

(531) 03.07.01, 03.07.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, koszulki kolekcjonerskie i okolicznościowe, obuwie, nakrycia głowy, części i akcesoria do: odzieży, obuwia, nakryć głowy, akcesoria na szyję.
499776
(220) 2019 05 15
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORLEN
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 03.07.01, 03.07.19, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz
odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki
nagrań cyfrowych, magnesy, pendrive, powerbanki, głośniki,
okulary przeciwsłoneczne, etui na: okulary, pendrive, telefony komórkowe.
499777
(220) 2019 05 15
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) ORLEN

(531) 03.07.01, 03.07.19, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 21 kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych,
wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki, bidony, kubeczki, filiżanki, szklanki do napojów,
butelki i pojemniki, talerze, talerzyki, podstawki, otwieracze
- wszystkie wymienione towary zawarte w klasie 21.
499778
(220) 2019 05 15
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORLEN
(210)
(731)

(531) 03.07.01, 03.07.19, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 16 druki, materiały introligatorskie, fotografie,
materiały biurowe, przybory szkolne, artykuły i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, materiały
drukowane, figurki z papieru i kartonu, kalendarze, materiały
piśmienne, broszury, emblematy papierowe oraz emblematy drukowane, etykiety nie z materiału tekstylnego, gazety,
indeksy, skorowidze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, litografie, mapy, nalepki, naklejki, notatniki, piórniki, prospekty, publikacje reklamowe, reprodukcje graficzne, wydruki graficzne, zeszyty, dekoracje z papieru
[flagi i proporce], artykuły papiernicze, karty kolekcjonerskie,
plakaty, chusteczki higieniczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

499984
(220) 2019 05 20
BADURA DAWID, Kraków
(znak słowno-graficzny)
mobilEkspert.pl

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi w zakresie diagnostyki pojazdów, usługi w zakresie przeglądów, serwisowania i naprawy pojazdów,
usługi stacji obsługi pojazdów, instalowanie, naprawy i konserwacja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących i nawigacyjnych, pomoc
drogowa, usługi wulkanizacyjne, myjnie samochodowe,
doradztwo w zakresie wyboru sposobu naprawy pojazdów,
42 prace badawczo - rozwojowe na potrzeby osób trzecich,
badania, ekspertyzy i opinie w zakresie stanu technicznego
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pojazdów, analizy i projekty techniczne, testowanie materiałów, testowanie pojazdów mechanicznych, badania w dziedzinie mechaniki.
(210) 500400
(220) 2019 05 28
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak graficzny)
(540)

topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
501530
(220) 2019 06 25
ŚCIANA MARIUSZ, ŚCIANA KRZYSZTOF MAR-POL
IMPORT-EKSPORT SPÓŁKA CYWILNA, Chmielnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEX

(210)
(731)

(531)

(531) 29.01.14, 26.02.01, 01.15.23
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
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29.01.12, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.04.02, 26.04.05,
26.04.18
(510), (511) 6 klucze metalowe, 7 elektronarzędzia, w tym
piły tarczowe i taśmowe do metali i drewna, szczotki stalowe rotacyjne i ręczne, pilarki łańcuchowe spalinowe, kosiarki
spalinowe, wiertarki, szlifierki, piły wyrzynarki, piły wyrzynarki
z napędem elektrycznym, wkrętarki, młoty elektryczne, młoty elektryczne będące narzędziami ręcznymi, młoty mechaniczne, elektronarzędzia akumulatorowe, osprzęt do elektronarzędzi, elektronarzędzia takie jak: wiertarki elektryczne
ręczne i stołowe, wiertarko - wkrętarki elektryczne ręczne,
wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, młoto - wiertarki elektryczne ręczne, wkrętaki akumulatorowe, szlifierki kątowe,
szlifierki oscylacyjne elektryczne ręczne, szlifierki elektryczne
stołowe, szlifierki taśmowe elektryczne ręczne, wyrzynarki
elektryczne ręczne, pilarki tarczowe elektryczne ręczne i stołowe, pilarki łańcuchowe, strugarki elektryczne ręczne, opalarki elektryczne ręczne, myjki ciśnieniowe elektryczne, pompy zatapialne elektryczne, kompresory powietrza, narzędzia
pneumatyczne, klucze pneumatyczne i pistolety pneumatyczne, przyrządy z napędem elektrycznym, hydraulicznym,
mechanicznym i pneumatycznym przeznaczone do obsługi
i naprawy pojazdów samochodowych, wyważarki, podnośniki samochodowe, żurawie warsztatowe, wyciągarki do silników, dźwigniki skrzyni biegów, podstawy do skrzyń biegów, urządzenia do demontażu opon, prasy hydrauliczne,
kompresory, sprężarki i turbosprężarki, generatory prądu, generatory azotu, alternatory, maszyny i urządzenia dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa: pilarki spalinowe i elektryczne,
kosiarki spalinowe i elektryczne, kosy spalinowe i elektryczne,
opryskiwacze spalinowe, maszyny do rozdrabniania drewna,
kosiarki i dokaszarki do trawy elektryczne i spalinowe, silniki
do kosiarek, kosy spalinowe, przycinarki, nożyce do żywopłotów, pilarki, piły łańcuchowe, brzeszczoty maszynowe, ściernice o napędzie mechanicznym do stali, betonu oraz specjalne, frezy tarczowe, trzpieniowe i specjalne do metali i drewna będące maszynami, nawiertarki i rozwiertarki nasadzane
i nastawne z napędem elektrycznym, gwintowniki i narzynki
maszynowe, pilniki obsługiwane elektrycznie, tarniki ręczne, klucze dynamometryczne, klucze maszynowe, urządzenia do wulkanizacji, ostrza do kosiarek, 8 narzędzia ręczne:
wiertarki ręczne, wiertła do metali, betonu i drewna, ściernice będące narzędziami ręcznymi do stali, betonu oraz specjalne, noże tokarskie zwykłe i składane oraz do nich części
zamienne, frezy tarczowe, trzpieniowe i specjalne do metali
i drewna będące narzędziami sterowanymi ręcznie, nawiertaki i rozwiertaki nasadzane i nastawne sterowane ręcznie,
gwintowniki i narzynki ręczne, pilniki obsługiwane ręcznie,
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tarniki będące maszynami, brzeszczoty ręczne, klucze do rur,
klucze francuskie, szczypce i obcęgi, narzędzia ślusarskie takie jak młotki, kombinerki, przecinaki, pilniki ręczne, narzędzia
do konserwacji maszyn, wanny wulkanizatorskie, akcesoria
i części zamienne do maszyn, szczotki stalowe rotacyjne
i ręczne, piły wyrzynarki będące narzędziami obsługiwanymi ręcznie, młoty drewniane będące narzędziami ręcznymi,
młoty kowalskie dwuręczne, 35 usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej i za pośrednictwem
Internetu: maszyn i urządzeń oraz przyborów i sprzętu
dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa, narzędzi i elektronarzędzi warsztatowych i gospodarczych wymienionych
w klasie 07 i 08.
501531
(220) 2019 06 25
ŚCIANA MARIUSZ, ŚCIANA KRZYSZTOF MAR-POL
IMPORT-EKSPORT SPÓŁKA CYWILNA, Chmielnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AL-FA QUALITA ‚ITALIANA
(210)
(731)

ręczne, wiertarki ręczne, wiertła do metali, betonu i drewna, ściernice będące narzędziami ręcznymi do stali, betonu
oraz specjalne, noże tokarskie zwykłe i składane oraz do nich
części zamienne, frezy tarczowe, trzpieniowe i specjalne
do metali i drewna, będące narzędziami sterowanymi ręcznie, nawiertaki i rozwiertaki nasadzane i nastawne sterowane
ręcznie, gwintowniki i narzynki, pilniki obsługiwane ręcznie,
tarniki będące maszynami, brzeszczoty ręczne, klucze do rur,
klucze francuskie, szczypce i obcęgi, narzędzia ślusarskie takie jak młotki, kombinerki, przecinaki, pilniki ręczne, narzędzia do konserwacji maszyn, wanny wulkanizatorskie, urządzenia do wulkanizacji, akcesoria i części zamienne do maszyn, ostrza do kosiarek, szczotki stalowe rotacyjne i ręczne,
piły wyrzynarki będące narzędziami obsługiwanymi ręcznie,
młoty drewniane będące narzędziami ręcznymi, młoty kowalskie, dwuręczne, 35 usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu:
maszyn i urządzeń oraz przyborów i sprzętu dla rolnictwa,
leśnictwa i ogrodnictwa, narzędzi i elektronarzędzi warsztatowych i gospodarczych wymienionych w klasie 07 i 08.
(210)
(731)
(540)
(540)

29.01.13, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
26.04.02, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 6 klucze metalowe, 7 elektronarzędzia, w tym
piły tarczowe i taśmowe do metali i drewna, pilarki łańcuchowe spalinowe, kosiarki spalinowe, wiertarki, szlifierki,
piły wyrzynarki, piły wyrzynarki z napędem elektrycznym,
wkrętarki, młoty elektryczne, młoty elektryczne będące narzędziami ręcznymi, młoty mechaniczne, elektronarzędzia
akumulatorowe, osprzęt do elektronarzędzi, elektronarzędzia takie jak: wiertarki elektryczne ręczne i stołowe, wiertarko-wkrętarki elektryczne ręczne, wiertarko - wkrętarki
akumulatorowe, młotowiertarki elektryczne ręczne, wkrętaki
akumulatorowe, szlifierki kątowe, szlifierki oscylacyjne elektryczne ręczne, szlifierki elektryczne stołowe, szlifierki taśmowe elektryczne ręczne, wyrzynarki elektryczne ręczne, pilarki
tarczowe elektryczne ręczne i stołowe, pilarki łańcuchowe,
strugarki elektryczne ręczne, opalarki elektryczne ręczne,
myjki ciśnieniowe elektryczne, pompy zatapialne elektryczne, kompresory powietrza, narzędzia pneumatyczne, klucze
pneumatyczne i pistolety pneumatyczne, przyrządy z napędem elektrycznym, hydraulicznym, mechanicznym i pneumatycznym przeznaczone do obsługi i naprawy pojazdów
samochodowych, wyważarki, podnośniki samochodowe,
żurawie warsztatowe, wyciągarki do silników, dźwigniki
skrzyni biegów, podstawy do skrzyń biegów, urządzenia
do demontażu opon, prasy hydrauliczne, kompresory, sprężarki i turbosprężarki, generatory prądu, generatory azotu,
alternatory, maszyny i urządzenia dla rolnictwa, leśnictwa
i ogrodnictwa: pilarki spalinowe i elektryczne, kosiarki spalinowe i elektryczne, kosy spalinowe i elektryczne, opryskiwacze spalinowe, maszyny do rozdrabniania drewna, kosiarki
i dokaszarki do trawy elektryczne i spalinowe, silniki do kosiarek, kosy spalinowe, przycinarki, nożyce do żywopłotów,
pilarki, piły łańcuchowe, brzeszczoty maszynowe, ściernice
o napędzie mechanicznym do stali, betonu oraz specjalne,
frezy tarczowe, trzpieniowe i specjalne do metali i drewna,
będące maszynami, nawiertarki i rozwiertarki nasadzane
i nastawne z napędem elektrycznym, gwintowniki i narzynki
maszynowe, pilniki obsługiwane elektrycznie, tarniki ręczne,
hydrauliczne klucze dynamometryczne, klucze maszynowe,
urządzenia do wulkanizacji, ostrza do kosiarek, 8 narzędzia
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502250
(220) 2019 07 15
MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok
(znak słowno-graficzny)
minu

(531)

(531) 29.01.12, 03.01.06, 03.01.16, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 16 papier, tektura, materiały opakowaniowe
z papieru lub kartonu, fotografie, prospekty, folia z tworzywa
sztucznego do pakowania, etykiety nie z materiału tekstylnego, materiały z tworzy sztucznych do pakowania, papier
do pakowania żywności, materiały do introligatorstwa, druki,
artykuły biurowe, materiały drukowane, 31 karma dla kotów,
karmy w puszce przeznaczone dla kotów, napoje dla kotów,
przysmaki dla kotów [jadalne], 35 reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, organizacja wystaw w celach reklamowych, reklamy on-line, informacja marketingowa, oferowanie próbek produktów.
502320
(220) 2019 07 15
JM INNOVATIVE COSMETICS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) YONELLE MEDIFUSION
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, olejki
destylowane do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji urody, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji
urody, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, koncentraty nawilżające [kosmetyki],
kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy
i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy
i ciała, toniki do twarzy i ciała jako kosmetyki, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu,
środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci,
oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające
ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów,
(210)
(731)
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środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do higieny ciała nielecznicze: żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic
i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze,
chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry
i talki kosmetyczne, maski do ciała w proszku [do użytku kosmetycznego], maseczki do twarzy, maseczki do ciała, maseczki do włosów, maseczki do skóry, oczyszczające maseczki do twarzy, maseczki nawilżające do skóry, żelowe maseczki na oczy, maseczki do ciała w kremie, maseczki zwężające
pory stosowane jako kosmetyki, maseczki do pielęgnacji skóry, maseczki do pielęgnacji skóry rąk, maseczki do pielęgnacji skóry stóp, 5 kosmetyki lecznicze, kremy lecznicze, kremy
lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do stosowania na noc
[lecznicze], nasączone płatki lecznicze, produkty i preparaty
lecznicze do pielęgnacji skóry, emulsje do twarzy i do ciała
do celów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów
leczniczych, żele do twarzy i do ciała do celów leczniczych,
pianki do twarzy i do ciała do celów leczniczych, preparaty
medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, płynów,
żeli, oliwek i balsamów do skóry alergicznej i wrażliwej, skóry
suchej, skóry trądzikowej, skóry z problemami naczynkowymi, skóry z trądzikiem różowatym, skóry z przebarwieniami,
skóry z problemami łuszczycowymi, do skóry kobiet w ciąży
lub po ciąży, preparaty lecznicze dla skóry dzieci, preparaty
dla skóry atopowej, sole do kąpieli do celów medycznych,
kąpiele lecznicze, kremy lecznicze do ochrony skóry, peelingi
[preparaty] do użytku medycznego, środki do higieny intymnej dla kobiet, lecznicze: balsamy, olejki, sole, toniki [lecznicze], toniki do celów medycznych, sole mineralne do kąpieli,
terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, preparaty
do dezynfekcji rąk, komórki rekonstytuowane do zabiegów
medycznych w zakresie pielęgnacji skóry.
502515
(220) 2019 07 19
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
LOTNICTWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IL Institute of Aviation Warsaw 1926

(210)
(731)

(531) 01.01.02, 01.01.09, 26.01.04, 26.01.13, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 7 wirówki przeciążeniowe do treningu i badań pilotów, generatory gazu do celów gaśniczych, silniki
statków powietrznych, pędnie do statków powietrznych,
przekładnie do pojazdów powietrznych, lotnicze układy
przeniesienia napędu, silniki lotnicze, silniki rakietowe do napędzania statków powietrznych, silniki elektryczne i silniki
do modeli pojazdów, statków powietrznych i łodzi, rakietowe urządzenia napędowe do statków powietrznych, podnośniki mechaniczne i hydrauliczne, generatory gazów obojętnych - maszyny, generatory gazu, kompresory do nadmuchiwania elastycznych konstrukcji, generatory elektryczności,
turbiny inne niż do pojazdów lądowych, 9 osprzęt lotniczy
zawarty w tej klasie, urządzenia zdalnego sterowania, apa-
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ratura i urządzenia pomiarowe, diagnostyczne i testujące,
urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania
celu i kartograficzne, satelity, urządzenia satelitarne, urządzenia radiolokacyjne, urządzenia zabezpieczające, ochronne
i sygnalizacyjne, aparatura i urządzenia pomiarowe, diagnostyczne i testujące, urządzenia do testowania i kontroli jakości, urządzenia diagnostyczne do silników, maszyny do testowania tworzyw sztucznych, oprogramowanie testowe,
oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, lotnicze urządzenia komunikacyjne, symulatory lotu, symulatory do symulacji obsługi samolotów, elektroniczne symulatory sportowe
do treningu, urządzenia zdalnego sterowania, urządzenia
do automatycznej regulacji, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do kontroli ruchu
powietrznego, urządzenia do kontroli lotów, urządzenia
do naprowadzenia lądujących statków powietrznych, kombinezony ochronne dla lotników, generatory gazu do celów
laboratoryjnych, urządzenia do wykrywania pożaru, automatyczne urządzenia do gaszenia ognia, przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy meteorologiczne, balony
meteorologiczne, 12 pojazdy do poruszania się w powietrzu i przestrzeni kosmicznej i ich zespoły, części i akcesoria
do pojazdów do poruszania się w powietrzu i w przestrzeni kosmicznej, lekkie statki powietrzne, bezzałogowe statki
powietrzne, wiatrakowce, szybowce, sterówce, balony powietrzne, zdalnie sterowane obiekty latające, drony, statki
powietrzne z napędem elektrycznym, silniki do pojazdów
lądowych części konstrukcyjne do statków powietrznych,
podwozia statków powietrznych, płaty nośne do statków
powietrznych, skrzydła do statków powietrznych, śmigła
do pojazdów powietrznych, hamulce do statków powietrznych, opony do statków powietrznych, fotele lotnicze, fotele
wyrzucane do statków powietrznych, mechanizmy do startowania do pojazdów powietrznych, spadochrony do skoków powietrznych, pojazdy na poduszkach powietrznych,
poduszkowce, samoloty amfibie, łodzie, pontony, pojazdy
podwodne, poduszki powietrzne do pojazdów, systemy
alarmowe do statków powietrznych, 35 usługi reklamowe,
badania rynkowe, usługi marketingowe, rozpowszechnianie
materiałów, reklamowych i informacyjnych, organizowanie
wystaw, targów w celach handlowych i reklamowych, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, selekcja personelu,
37 konserwacja i naprawa statków powietrznych, naprawy
i obsługa samolotów, naprawa, przegląd i konserwacja pojazdów i urządzeń do poruszania się drogą powietrzną, montaż silników lotniczych, serwisowanie silników lotniczych,
naprawa turbin, naprawa sprzętu do nawigacji powietrznej,
instalowanie systemów wykrywania pożarów, konserwacja
i naprawa systemów do wykrywania pożaru, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją statków powietrznych, dostarczanie informacji o usługach naprawczych
w branży lotniczej, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów
z tworzyw sztucznych, przetwarzanie gumy, nakładanie powłok odpornych na metale i tworzywa sztuczne, nakładanie
powłok odpornych na zużycie na elementy techniczne, laminowanie płyt, laminowanie tkanin, papieru, drewna i substytutów drewna, wytwarzanie na zamówienie prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych, 41 usługi nauczania
i rozrywki, organizacja seminariów, szkoleń, warsztatów, konkursów, pikników naukowych, organizacja konferencji, usługi
wydawnicze, kształcenie praktyczne, pokazy, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, szkolenia personelu,
szkolenia dla pilotów i obsługi kabiny pasażerskiej, instruktaż
w zakresie latania samolotem, organizowanie pokazów lotniczych, organizowania pokazów w celach szkoleniowych,
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyj-
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nych, fotografia lotnicza, 42 usługi projektowe i inżynierskie,
ekspertyzy inżynieryjne, usługi oprogramowania komputerowego, badania wytrzymałości materiałów i konstrukcji,
aerodynamiki obiektów, dynamiki, drgań i hałasu maszyn
i urządzeń, silników spalinowych. odrzutowych i tłokowych,
projektowanie programów i oprogramowania komputerowego w zakresie statków powietrznych, usługi w zakresie
pomiarów powietrznych, zdalny monitoring powietrzny
związany z badaniami środowiska, pomiary geodezyjne,
usługi kartograficzne, prace badawczo - rozwojowe w zakresie nowych produktów dla osób trzecich w dziedzinie tworzyw sztucznych i kompozytów, usługi w zakresie doradztwa
technicznego.
502547
(220) 2019 07 22
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
FIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e SKLEP.pl ZAKUPY W INTERNECIE
(210)
(731)

Nr ZT02/2020

(531) 29.01.12, 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 40 wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych, wytwarzanie prądu elektrycznego, produkcja
energii przez elektrownie, usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej, wytwarzanie elektryczności, wytwarzanie energii elektrycznej, wynajem sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej.
503477
(220) 2019 08 14
TELFON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TELFON Poland

(210)
(731)

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 38 telekomunikacja, usługi komunikacji głosowej za pomocą protokołów internetowych (VolP), usługi telefoniczne i telekomunikacyjne.

(531) 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(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 samochodami, 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.

503770
(220) 2019 08 26
NATURAL ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Natural

(210)
(731)

(531) 26.05.06, 26.05.22, 27.05.01
(510), (511) 29 owoce i warzywa konserwowane, puszkowane, gotowane, mrożone, suszone, sałatki warzywne, sałatki
owocowe, pasty warzywne, galaretki owocowe, 30 pasta
żurawinowa z chili, pasta curry, musli, sosy przyprawowe
na bazie owoców lub warzyw, lody, sushi, musy owocowe,
32 soki, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, nektary
owocowe, soki warzywne, syropy do napojów bezalkoholowych, napój smoothie.
(210)
(731)
(540)
(540)

504887
(220) 2019 09 26
DĄBROWSKI PIOTR FEEL THE FLOW, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
FEEL THE FLOW

503473
(220) 2019 08 14
CP GREEN ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Pruszcz Gdański
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CP GREEN ENERGY
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17, 06.01.02,
06.01.04, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 39 agencje rezerwacji podróży, agencje usługowe do planowania podróży, biura podróży, doradztwo
w zakresie podróży, organizacja i prowadzenie wycieczek
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turystycznych, organizowanie transportu wakacyjnego, planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, prowadzenie
wycieczek, 41 organizowanie obozów sportowych, szkolenia
sportowe, wynajem sprzętu sportowego, organizacja imprez
sportowych i rozrywkowych.
504956
(220) 2019 09 27
JURASZEK MACIEJ UBEZPIECZENIA, NIERUCHOMOŚCI
ROZETA, Zakopane
(540) (znak słowny)
(540) Villa Apartamenty Rozeta
(510), (511) 43 domy turystyczne, pensjonaty, rezerwacja
miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi
hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.
(210)
(731)

504958
(220) 2019 09 27
JURASZEK MACIEJ UBEZPIECZENIA, NIERUCHOMOŚCI
ROZETA, Zakopane
(540) (znak słowny)
(540) Villa Apartamenty Czar Tatr
(510), (511) 43 domy turystyczne, pensjonaty, rezerwacja
miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi
hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.
(210)
(731)

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

504991
(220) 2019 09 30
SOIŃSKI PRZEMYSŁAW, Reda
(znak słowno-graficzny)
MOZART KLUBOKAWIARNIA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 22.01.15
(510), (511) 41 usługi klubów nocnych, usługi związane
z dyskotekami, biura rezerwacji biletów koncertowych, organizowanie balów, koncerty muzyczne, dyskoteki, planowanie
przyjęć, świadczenie usług w zakresie karaoke, usługi artystów estradowych, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie],
usługi parków rozrywki, usługi rozrywkowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

505181
(220) 2019 10 03
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
TVP DYSTRYBUCJA KINOWA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, na-
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grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, pobieralne gry
komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki
do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma,
książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze,
fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie,
albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia
do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka
do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie
kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki
do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne],
papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż
telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach),
ozdoby choinkowe, gry telewizyjne, 35 usługi reklamowe,
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów
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innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
(210)
(731)
(540)
(540)

505183
(220) 2019 10 03
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
TVP DYSTRYBUCJA KINOWA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, [urządzenia do nagrywania,
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, pobieralne gry
komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki
do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma,
książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze,
fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie,
albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia
do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka
do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie
kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki
do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne],
papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż
telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach),
ozdoby choinkowe, gry telewizyjne, 35 usługi reklamowe,
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
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stów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
(210)
(731)
(540)
(540)

505184
(220) 2019 10 03
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
TVP DYSTRYBUCJA KINOWA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
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audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, pobieralne gry
komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki
do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma,
książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze,
fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie,
albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia
do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka
do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie
kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki
do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne],
papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż
telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach),
ozdoby choinkowe, gry telewizyjne, 35 usługi reklamowe,
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi
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w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
(210)
(731)
(540)
(540)

505185
(220) 2019 10 03
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
TVP DYSTRYBUCJA KINOWA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy
i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, programy
do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe
do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne,
suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania
fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie
oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii,
albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów
fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami
sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii
[nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry
komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne
(nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe, gry telewizyjne, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele
reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam
radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu,
Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations,
merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu,
artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyj-
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nych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych,
porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych,
higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji
poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej
tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych
i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych
i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne
on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja
programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń
w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów,
organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych
i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi
w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie
projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
(210) 505186
(220) 2019 10 03
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TVP Dystrybucja Kinowa
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy
i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, programy
do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe
do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne,
suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły
papiernicze, fotografie. fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania
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fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie
oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii,
albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów
fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami
sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii
[nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry
komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne
(nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe, gry telewizyjne, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele
reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam
radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu,
Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations,
merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu,
artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych,
porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych,
higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej
tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych
i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych
i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne
on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja
programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń
w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów,
organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych
i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi
w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie
projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
(210) 505279
(220) 2019 10 07
(731) DOMAŃSKI SYLWESTER SILVER, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT02/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) FABRYKA

(531) 15.07.03, 16.03.13, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 bilety, ulotki, katalogi kartkowe, długopisy,
21 kubki, 25 koszulki, bluzy, czapki z daszkiem, czapki sportowe, 41 koncerty muzyczne, organizacja i przeprowadzanie
koncertów muzycznych, organizowanie fanklubów, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie imprez w celach rozrywkowych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, organizowanie widowisk muzycznych, rozrywka
w postaci koncertów.
505442
(220) 2019 10 09
PROMATEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) p promatec
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tory, 22 siatki dla przemysłu spożywczego, w tym do wyrobów mięsnych, wędliniarskich i serów, wykonane ze sznurka z włókien naturalnych i syntetycznych, siatki elastyczne
i nieelastyczne stosowane w przemyśle spożywczym, klipsy
i pętelki do wyrobów spożywczych, 29 osłonki do kiełbas
[syntetyczne], osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, jelita do wyrobu wędlin,
37 usługi dotyczące instalacji, konserwacji i naprawy maszyn
do przeróbki i/lub obróbki mięs i wędlin oraz maszyn do nadziewania, kapslowania, opakowywania kiełbas oraz wszelkiego rodzaju maszyn stosowanych w przemyśle mięsnym
i spożywczym.
(210)
(731)
(540)
(540)

505504
(220) 2019 10 11
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
PNŚ na dobry początek

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 analizatory składu żywności, zwłaszcza mięsa, będące częścią linii produkcyjnej, stacje przygotowania
solanek będące urządzeniem wspomagającym produkcję
wyrobów mięsnych, masownice próżniowe mające zastosowanie w zakładach przetwórstwa mięsnego, klipsownice
do wędlin, kiełbas, wyrobów mięsnych, elektryczne maszynki do mielenia mięsa, elektryczne maszynki do mielenia żywności do użytku handlowego, elektryczne maszynki do mielenia żywności do użytku przemysłowego, elektryczne maszyny do krojenia w plastry do przetwórstwa spożywczego
na dużą skalę, elektryczne maszyny do mielenia, rozdrabniania żywności, w tym mięsa, elektryczne miksery do żywności, elektryczne urządzenia do wypełniania kiełbasy, maszyny
do formowania żywności, maszyny do mieszania formowania żywności, maszyny do panierowania żywności, maszyny
do krojenia żywności, przeznaczone do użytku komercyjnego, maszyny do krojenia żywności w plastry [przemysłowe],
maszynki do mięsa [elektryczne] do użytku przemysłowego,
maszyny do przetwarzania mięsa, maszyny do produkcji
sera, maszyny przetwórcze do użytku w przemyśle spożywczym, maszyny elektromechaniczne do przygotowywania
żywności lub napojów, maszyny do wyrabiania kiełbas,
urządzenia do cięcia mięsa, urządzenia do nadziewania wyrobów mięsnych, urządzenia do nacinania wyrobów mięsnych, zwłaszcza kiełbas, maszyny do pakowania i produkcji
materiałów opakowaniowych, 11 urządzenia wędzarnicze,
urządzenia służące do pieczenia wędzarniczego, urządzenia służące do suszenia wędzarniczego, urządzenia służące
do gotowania wędzarniczego, instalacje do podgrzewania
żywności, instalacje do pieczenia, piece do pieczenia, suszarki do systemów chłodniczych, skrzynki na mięso [chłodzące],
urządzenia chłodnicze do wystawiania żywności, urządzenia
do wędzenia żywności, wentylowane szafki do przechowywania mięsa [chłodzące], piekarniki obrotowe, dymogenera-

(531)

01.03.01, 01.03.12, 01.03.13, 26.15.01, 26.02.13, 26.02.16,
26.02.18, 27.05.01, 27.05.23, 26.13.25, 24.17.04, 29.01.15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne,
suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje
w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane
fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii,
fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi
do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania
fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały
piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry
komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja
reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca
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i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu,
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu,
artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych
i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych,
sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić
konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach,
38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu,
także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne,
w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji
i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki,
zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych
baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp
do treści, stron internetowych i portali, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna,
usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż
reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi
organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej,
organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi wynajmu nagrań
i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi
w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych,
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

505589
(220) 2019 10 14
BEDNAREK KINGA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
FUTURE GYM STUDIO TRENINGU EMS

26.01.01, 26.15.01, 26.03.04, 26.01.10, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.04, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania personelem, marketing, pokazy towarów, prezentowanie produktów
w mediach, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, reklama, usługi marketingowe, 41 usługi treningu personalnego, usługi treningu EMS,

Nr ZT02/2020

usługi treningu grupowego, usługi trenerskie, prowadzenie
zajęć fitness, wynajem obiektów sportowych, usługi klubów
zdrowia, usługi rozrywkowe, usługi szkoleniowe.
505605
(220) 2019 10 14
ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHRUPKO JADY

(210)
(731)

(531) 01.15.11, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, chrupki zbożowe,
chipsy zbożowe, przekąski zbożowe.
505689
(220) 2019 10 16
EASTWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Łaszczyńskiego
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EASTWORKS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży: 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.
505750
(220) 2019 10 17
EUROBUSINESS GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EBG

(210)
(731)

Nr ZT02/2020
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(531) 26.15.09, 26.15.15, 27.05.01, 27.05.23, 27.05.17, 29.01.11
(510), (511) 28 gry, w tym gry karciane, gry planszowe, gry
logiczne, gry strategiczne, zabawki, akcesoria do zabawy,
40 usługi drukowania, w tym drukowanie reklam, usługi cyfrowego drukowania książek i innych dokumentów na zamówienie, usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych, usługi wykańczania druków, laminowanie, oprawianie
dokumentów, oprawianie książek, wynajem maszyn i urządzeń drukarskich.
(210) 505788
(220) 2019 10 18
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Ugotuj nam bajkę
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery,
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie
zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej
i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia
do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej
telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki,
wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy,
broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej,
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie,
fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy
fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie
oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii,
albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów
fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami
sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały
piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry
i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe
i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów
reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja
pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych
i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych
i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej
i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić
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konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach,
38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie
informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie
informacji on-Iine z komputerowych baz danych, usługi
teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie
serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line
interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług
teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron
internetowych i portali, usługi w zakresie interaktywnych
programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci
komputerowych i komunikacyjnych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi
wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez
artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych,
usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali,
realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia
witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
505880
(220) 2019 10 21
WINE GARAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINE EST. 2009 GARAGE WINE & FOOD
(210)
(731)

(531)

19.07.01, 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.05,
29.01.08
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina, 43 usługi restauracji, usługi hoteli, usługi moteli, usługi barów, usługi barów
szybkiej obsługi, usługi cateringowe, usługi tymczasowego
zakwaterowanie, usługi restauracji w zakresie serwowania
dań na wynos, usługi restauracyjne w zakresie serwowania
wykwintnych artykułów spożywczych, usługi gastronomiczne, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje.
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505893
(220) 2019 10 22
ADRINO MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) adrino

(210)
(731)

(531) 29.01.03, 27.05.01, 03.02.07, 03.02.15, 03.02.24
(510), (511) 35 reklama, agencje reklamowe, usługi reklamowe, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama prasowa, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama on-line, reklamy korespondencyjne,
opracowywanie, przygotowywanie, rozpowszechnianie
i uaktualnienie materiałów i ogłoszeń reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie
miejsca reklamowego, opracowywanie planów kampanii
reklamowych, raportowanie wyników kampanii reklamowej,
analiza rynku, badania rynku, badania marketingowe, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pozyskanie i analiza danych marketingowych, usługi
marketingowe, opracowywanie strategii marek, zarządzanie
marketingowe przedsiębiorstwem, doradztwo strategiczne
w zakresie zarządzania marketingowego przedsiębiorstwem,
planowanie strategiczne kampanii reklamowych, organizowanie i zarządzanie kampaniami reklamowymi, kreowanie
wizerunku marki, doradztwo dotyczące organizowania, administrowania oraz zarządzania działalnością gospodarczą,
promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych I promocyjnych, publikowanie tekstów sponsorowanymi, edycja tekstów, outsourcing, usługi
pośrednictwa w powyższym zakresie, usługi doradcze w powyższym zakresie, informacja o powyższych usługach.
(210) 505912
(220) 2019 10 22
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA BABY
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, emulsje,
kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, olejki eteryczne
go pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe
i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji
ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych i leczniczych, sole
do kąpieli do celów medycznych, emulsje, płyny, oliwki i balsamy lecznicze, kremy i żele do celów leczniczych, maski
do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.
(210) 505913
(220) 2019 10 22
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
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(540) AA BABY SOFT
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, emulsje,
kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, olejki eteryczne
go pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe
i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji
ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych i leczniczych, sole
do kąpieli do celów medycznych, emulsje, płyny, oliwki i balsamy lecznicze, kremy i żele do celów leczniczych, maski
do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.
505919
(220) 2019 10 22
AGS-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błażejów
(540) (znak słowny)
(540) CAGE MOTORSPORT
(510), (511) 32 wody, wody gazowane, wody mineralne (nielecznicze), wody mineralne [napoje], wody o smaku owocowym, wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe,
bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, bezalkoholowe napoje z soków owocowych,
napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty,napoje izotoniczne [nie do celów
medycznych], napoje energetyzujące zawierające kofeinę,
napoje energetyzujące [nie do celów medycznych].
(210)
(731)

(210) 505927
(220) 2019 10 22
(731) DĄBROWSKI WALDEMAR, Mielec
(540) (znak słowny)
(540) KOGNI MENTOR
(510), (511) 35 pomoc i doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, pomoc i doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, przeprowadzanie testów
psychologicznych w celu selekcji personelu, zarządzanie
zasobami ludzkimi, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, konsultacje w zakresie zarządzania firmą
w dziedzinie rozwoju kadry kierowniczej i przywódców, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 trening osobisty [szkolenie], coaching, doradztwo zawodowe i coaching
[doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], coaching w zakresie
życia osobistego [life coaching], szkolenia związane z finansami, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, nauczanie w zakresie ekonomii i zarządzania, nauczanie, szkolenia biznesowe, usługi edukacyjne dotyczące medytacji,
usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, usługi
szkoleniowe dla biznesu, szkolenia dla dorosłych, szkolenia
personelu, doradztwo w zakresie szkoleń, trening rozwoju
osobistego, kursy w zakresie rozwoju osobistego, opracowywanie materiałów edukacyjnych, usługi edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, kursy rozwijające umiejętności
konsultacyjne.
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505937
(220) 2019 10 23
KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) CZARODZIEJ
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, obuwia, płytek
ściennych, drzewa, drewna, afiszów, tapet, książek, kartonów,
korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin i skóry, 16 kleje do materiałów piśmiennych
i do użytku domowego, w tym kleje do obuwia, płytek ściennych, drzewa, książek, papierów, kartonów, korka, styropianu,
ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin, skóry,
szkła, kryształów, porcelany, ceramiki i puzzli, papier, tektura,
karton, materiały piśmienne, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, zeszyty, plakaty, książki, plany lekcji,
bloki rysunkowe, segregatory, notesy, pudełka z farbami (artykuły szkolne), plastelina, modelina, glina do modelowania,
gumki do ścierania, kalendarze, kalki, korektory, kreda do pisania, temperówki, kredki, ołówki, pióra, piórniki, spinacze
biurowe, tusz, 21 pojemniki na kleje.
(210)
(731)

505945
(220) 2019 10 23
KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) MAGIC
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, obuwia, płytek
ściennych, drzewa, drewna, afiszów, tapet, książek, kartonów,
korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin i skóry, 16 kleje do materiałów piśmiennych
i do użytku domowego, w tym kleje do obuwia, płytek ściennych, drzewa, książek, papierów, kartonów, korka, styropianu,
ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin, skóry,
szkła, kryształów, porcelany, ceramiki i puzzli, papier, tektura,
karton, materiały piśmienne, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, zeszyty, plakaty, książki, plany lekcji,
bloki rysunkowe, segregatory, notesy, pudełka z farbami (artykuły szkolne), plastelina, modelina, glina do modelowania,
gumki do ścierania, kalendarze, kalki, korektory, kreda do pisania, temperówki, kredki, ołówki, pióra, piórniki, spinacze
biurowe, tusz, 21 pojemniki na kleje.

(210)
(731)

505963
(220) 2019 10 23
TGENIUS GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze
(540) (znak słowny)
(540) TGenius
(510), (511) 28 automaty do gier wideo, automaty do gier
wideo uruchamiane żetonem, elektroniczne urządzenia
rozrywkowe zawierające wyświetlacze ciekłokrystaliczne, interaktywne krzesła przystosowane do grania w gry wideo,
konsole do gier, maszyny do gier z monitorami LCD, zestawy
żetonów do gier, wolnostojące urządzenia do gier wideo,
urządzenia rozrywkowe wideo, uruchamiane na monety,
urządzenia do gier komputerowych, urządzenia do gier elektronicznych przystosowane do użytku z ekranami lub monitorami zewnętrznymi, automaty [maszyny rozrywkowe uruchamiane żetonem], automaty do gier, automaty do gier hazardowych, automaty do gier na monety, automaty do gier
wideo uruchamiane przez wrzucenie monety, elektroniczne
urządzenia rozrywkowe uruchamiane poprzez wrzucenie
monety, elektroniczne gry salonowe ([urządzenia na monety lub żetony], edukacyjne gry elektroniczne, elektroniczne
gry planszowe, gry automatyczne, gry akcji zręcznościowe,
flippery uruchamiane poprzez wrzucenie monety, gry quizo-

(210)
(731)
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we, gry mechaniczne, gry fabularne, gry elektroniczne inne
niż te przystosowane do użytku jedynie z odbiornikami telewizyjnymi, gry elektroniczne, gry automatyczne na monety,
gry - łamigłówki, maszyny do gier, maszyny do gier zręcznościowych lub losowych, sprzęt do gier uruchamiany poprzez wrzucenie banknotu, urządzenia do gier, uruchamiane monetą, urządzenia do gier elektronicznych, urządzenia
do gier, żetony i kostki do gry [wyposażenie do gier], żetony
do gier hazardowych, 42 projektowanie gier, projektowanie
gier planszowych, projektowanie oprogramowania do gier
komputerowych, projektowanie oprogramowania do gier
wideo, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
gier komputerowych, projektowanie i rozwój oprogramowania do gier wideo, projektowanie i opracowywania oprogramowania do gier komputerowych oraz oprogramowania
do wirtualnej rzeczywistości, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do gier hazardowych i nie hazardowych wykorzystywanego w automatach uruchamianych
żetonem lub monetą.
(210) 505991
(220) 2019 10 24
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) NICOTRIS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność do celów leczniczych, dietetyczna żywność do użytku
weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dietetyczne dodatki
do żywności, dodatki do żywności do celów medycznych,
dodatki do żywności do celów niemedycznych, medyczne
dodatki do żywności do użytku weterynaryjnego, dodatki
odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, suplementy
ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe, lekarstwa, preparaty medyczne, plastry, materiały
opatrunkowe, preparaty i artykuły dentystyczne, lecznicze
środki do czyszczenia zębów, środki odkażające, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, preparaty i artykuły higieniczne, pieluchy dla niemowląt
i dorosłych, preparaty i artykuły do tępienia szkodników.
(210)
(731)
(540)
(540)

505996
(220) 2019 10 24
TELER JUSTYNA, Bożejowice
(znak słowno-graficzny)
Best Cool

(531)

01.15.17, 15.07.01, 26.04.13, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.12, 25.01.25
(510), (511) 1 płyny do obróbki metali, środki chemiczne
do zapobiegania korozji, preparaty chemiczne do użytku
jako inhibitory korozji, 2 preparaty chroniące przed korozją, preparaty do obróbki powierzchni metalowych w celu
ochrony przed korozją, 4 ciecze chłodząco - smarujące, rozpuszczalne ciecze chłodząco - smarujące, ciecze do cięcia
maszynowego, 40 obróbka metali.
(210) 505997
(220) 2019 10 24
(731) TELER JUSTYNA, Bożejowice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Best Max

(531)

02.01.08, 02.01.23, 26.04.14, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.24,
29.01.12
(510), (511) 1 rozpuszczalnikowe środki czyszczące na bazie wody do użytku w procesach produkcyjnych, płyny odtłuszczające stosowane w procesach produkcyjnych, środki
odtłuszczające [nie do celów gospodarstwa domowego],
rozpuszczalniki odtłuszczające do użytku w procesach produkcyjnych, chemiczne środki odtłuszczające do stosowania
w procesach produkcyjnych, środki chemiczne odtłuszczające do stosowania w przemysłowych procesach produkcyjnych, chemikalia czyszczące, odtłuszczacze oparte na oleju
cytrynowym do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty chemiczne do użytku przy usuwaniu osadów z metalu,
preparaty rozpuszczające tłuszcz stosowane w procesach
przemysłowych, chemiczne środki czyszczące do stosowania w procesach przemysłowych, 3 środki czyszczące, środki
czyszczące do metalu, środki czyszczące do usuwania plam,
preparaty myjące, 39 dystrybucja [transport] towarów drogą
lądową.
(210)
(731)
(540)
(540)

505999
(220) 2019 10 24
TELER JUSTYNA, Bożejowice
(znak słowno-graficzny)
Best Weld

02.01.23, 02.01.25, 15.01.13, 26.04.14, 26.04.16, 26.04.18,
27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 1 chemikalia czyszczące, 2 preparaty ochronne do metali, preparaty zapobiegające matowieniu metali,
preparaty pokrywające do ochrony przed rdzą, ochronne
powłoki powierzchniowe do metali, 3 środki czyszczące,
40 obróbka metali.

Nr ZT02/2020

jące do stosowania w przemysłowych procesach produkcyjnych, chemikalia czyszczące, odtłuszczacze oparte na oleju
cytrynowym do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty chemiczne do użytku przy usuwaniu osadów z metali,
preparaty rozpuszczające tłuszcz stosowane w procesach
przemysłowych, chemiczne środki czyszczące do stosowania w procesach przemysłowych, rozpuszczalniki do usuwania klejów stosowane podczas procesów produkcyjnych,
substancje do usuwania klejów, substancje do usuwanie
smaru jako część procesów przemysłowych, substancje
do usuwania oleju stosowane w procesach produkcyjnych,
3 preparaty myjące, środki czyszczące, środki czyszczące
do metalu, środki czyszczące do usuwania plam, 39 dystrybucja [transport] towarów drogą lądową.
(210) 506004
(220) 2019 10 24
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) GLUCOVER
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność do celów leczniczych, dietetyczna żywność do użytku
weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dietetyczne dodatki
do żywności, dodatki do żywności do celów medycznych,
dodatki do żywności do celów niemedycznych, medyczne
dodatki do żywności do użytku weterynaryjnego, dodatki
odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, suplementy
ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe, lekarstwa, preparaty medyczne, plastry, materiały
opatrunkowe, preparaty i artykuły dentystyczne, lecznicze
środki do czyszczenia zębów, środki odkażające, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, preparaty i artykuły higieniczne, pieluchy dla niemowląt
i dorosłych, preparaty i artykuły do tępienia szkodników.

(531)

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

(531)

506000
(220) 2019 10 24
TELER JUSTYNA, Bożejowice
(znak słowno-graficzny)
Best Orange

05.07.22, 05.07.11, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.24,
29.01.14
(510), (511) 1 rozpuszczalnikowe środki czyszczące na bazie wody do użytku w procesach produkcyjnych, płyny odtłuszczające stosowane w procesach produkcyjnych, środki
odtłuszczające [nie do celów gospodarstwa domowego],
rozpuszczalniki odtłuszczające do użytku w procesach produkcyjnych, chemiczne środki odtłuszczające do stosowania
w procesach produkcyjnych, środki chemiczne odtłuszcza-

(210) 506006
(220) 2019 10 24
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) FEMIACTIV
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność do celów leczniczych, dietetyczna żywność do użytku
weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dietetyczne dodatki
do żywności, dodatki do żywności do celów medycznych,
dodatki do żywności do celów niemedycznych, medyczne
dodatki do żywności do użytku weterynaryjnego, dodatki
odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, suplementy
ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe, lekarstwa, preparaty medyczne, plastry, materiały
opatrunkowe, preparaty i artykuły dentystyczne, lecznicze
środki do czyszczenia zębów, środki odkażające, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, preparaty i artykuły higieniczne, pieluchy dla niemowląt
i dorosłych, preparaty i artykuły do tępienia szkodników.
(210) 506008
(220) 2019 10 24
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)

Nr ZT02/2020
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(540) DEPILAN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność do celów leczniczych, dietetyczna żywność do użytku
weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dietetyczne dodatki
do żywności, dodatki do żywności do celów medycznych,
dodatki do żywności do celów niemedycznych, medyczne
dodatki do żywności do użytku weterynaryjnego, dodatki
odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, suplementy
ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe, lekarstwa, preparaty medyczne, plastry, materiały
opatrunkowe, preparaty i artykuły dentystyczne, lecznicze
środki do czyszczenia zębów, środki odkażające, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, preparaty i artykuły higieniczne, pieluchy dla niemowląt
i dorosłych, preparaty i artykuły do tępienia szkodników.
(210) 506010
(220) 2019 10 24
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) BIOVELLA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność do celów leczniczych, dietetyczna żywność do użytku
weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dietetyczne dodatki
do żywności, dodatki do żywności do celów medycznych,
dodatki do żywności do celów niemedycznych, medyczne
dodatki do żywności do użytku weterynaryjnego, dodatki
odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, suplementy
ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy i preparaty witaminowe, lekarstwa, preparaty medyczne, plastry, materiały
opatrunkowe, preparaty i artykuły dentystyczne, lecznicze
środki do czyszczenia zębów, środki odkażające, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, preparaty i artykuły higieniczne, pieluchy dla niemowląt
i dorosłych, preparaty i artykuły do tępienia szkodników.
(210)
(731)
(540)
(540)

506015
(220) 2019 10 24
FOLWARCZNY MACIEJ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
JOBER24

(531) 02.01.01, 02.01.05, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, biura pośrednictwa
pracy, rekrutacja personelu, zarządzanie personelem i kadrami, konsultacje w zakresie zasobów ludzkich oraz zarządzanie działami i potrzebami zasobów ludzkich na miejscu
u klienta, usługi wymiany pracowników, usługi w zakresie zatrudnienia czasowego i na stałe oraz usługi administrowania
procesami kadrowymi na miejscu, 39 dostarczanie towarów,
pakowanie towarów, składowanie towarów, usługi rozładunku towarów, informacja o składowaniu, informacja o trans-
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porcie, logistyka transportu, rezerwacja transportu, spedycja,
transport, usługi kierowców, 40 ubój zwierząt, przetwórstwo
mięsne, przetwarzanie i przerabianie surowców mięsnych,
usługi w zakresie przetwórstwa żywności i konserwowania
produktów żywnościowych, wędzenie żywności.
(210)
(731)
(540)
(540)

506017
(220) 2019 10 24
TELER JUSTYNA, Bożejowice
(znak słowno-graficzny)
Best Fiber

(531) 20.05.25, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 21 ściereczki do czyszczenia, wykonane z celulozy, ściereczki do czyszczenia, szmatki do czyszczenia,
szmatki bezkłaczkowe do czyszczenia, ścierki z mikrowłókien
do czyszczenia, 39 dystrybucja [transport] towarów drogą
lądową.
(210)
(731)
(540)
(540)

506059
(220) 2019 10 25
MICHALAK PAULINA, Kanie
(znak słowno-graficzny)
trzpiotka

(531) 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01
(510), (511) 14 agaty, akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety
(biżuteria), bębenki do sprężynki naciągowej (zegarmistrzostwo), biżuteria do kapeluszy, biżuteria do obuwia, biżuteria
i wyroby jubilerskie, biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria
z kości słoniowej, biżuteria ze szkła sztrasowego, bransoletki (biżuteria), bransoletki z haftowanej tkaniny (biżuteria),
breloczki do kluczy, broszki (biżuteria), budziki, chowane
breloki, chronografy, czasomierze (zegarki), diamenty, druciki z metali szlachetnych (biżuteria), dzieła sztuki z metali
szlachetnych, gagat nieprzetworzony lub półprzetworzony, iryd, kaboszony, kamienie jubilerskie, kamienie półszlachetne, kasetki na biżuterię (szkatułki, kasety do prezentacji
wyrobów jubilerskich, kolczyki, koperty do zegarków, koraliki do wyrobu biżuterii, kotwiczki (zegarmistrzostwo), kółka
na klucze z metali szlachetnych, krucyfiksy jako biżuteria,
krucyfiksy z metali szlachetnych inne niż biżuteria, łańcuszki
(biżuteria), łańcuszki do zegarków, mechanizmy do zegarów
i zegarków, medale, medaliony (biżuteria), metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, misbaha (sznury modlitewne), monety, naszyjniki (biżuteria), nici z metali
szlachetnych (biżuteria), nici ze srebra (biżuteria), obudowy
zegarów, odznaki z metali szlachetnych, osm, ozdoby z gagatu, ozdoby z żółtego bursztynu, pallad, paski do zegarków, perły (biżuteria), perły z ambro idu (prasowana żywica),
perydot, pierścionki (biżuteria), platyna (metal), popiersia
z metali szlachetnych, posążki z metali szlachetnych, przyrządy do mierzenia czasu, pudełka do eksponowania ze-
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garków, pudełka z metali szlachetnych, rod, różańce, ruten,
spinel (kamienie szlachetne), spinki do mankietów, sprężyny
do zegarków, srebrne nici (biżuteria), srebro nieprzetworzone lub kute, statuetki z metali szlachetnych, stopery, stopy
metali szlachetnych, szkiełka do zegarków, szpilki (biżuteria), szpilki biżuteryjne do kapeluszy, szpilki do krawatów.
szpilki ozdobne, sztabki metali szlachetnych, tarcze (zegarmistrzostwo), wahadła (wytwarzanie zegarów i zegarków,
wskazówki do zegarów, wskazówki zegarowe, zapięcia
do biżuterii, zawieszki (biżuteria), zawieszki do breloków
do kluczy, zawieszki do kółek na klucze, zegarki, zegary atomowe, zegary i zegarki elektryczne, zegary słoneczne, zegary sterujące (zegary wzorcowe), złote nici (biżuteria), złoto
nieprzetworzone lub kute, zwijane etui na biżuterię, żetony
miedziane, 18 bagaż, etui na karty (portfele), etui na karty
kredytowe (portfele), etui na klucze, etykiety skórzane, kosmetyczki bez wyposażenia, okrycia dla zwierząt, organizery podróżne przystosowane do bagażu, parasole, paski
skórzane (inne niż odzież), plecaki, pojemniki na wizytówki,
przywieszki do bagażu, pudełka z fibry, pudełka ze skóry
lub ze skóry wtórnej, sznurkowe siatki na zakupy, sztuczna
skóra, teczki konferencyjne, torby, torby alpinistyczne, torby
gimnastyczne, torby na narzędzia (puste), torby na zakupy,
torby na zakupy na kółkach, torby plażowe, torby szkolne
(z paskiem na ramię), torby turystyczne, torebki, walizki,
walizki z kółkami, walizki z napędem elektrycznym, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, wyprawione skóry,
wyroby rymarskie, zestawy podróżne (wyroby skórzane),
25 berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, body (bielizna), bokserki, botki, buty sportowe,
buty sznurowane, buty za kostkę, chustki (apaszki), cylindry
(kapelusze), czapki jako nakrycia głowy, długie luźne stroje,
dzianina (odzież), fartuchy (odzież), gabardyna (odzież), halki
(bielizna), halki, półhalki, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki (odzież),
kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce (odzież), maski na oczy
do spania, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie wykonane z drewna, odzież,
odzież gotowa, odzież haftowana, odzież ze skóry, okrycia
wierzchnie (odzież), opaski na głowę, paski (odzież), piżamy,
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podszewki gotowe (część garderoby), podwiązki, podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy, rajstopy, rękawiczki, rękawiczki
bez palców, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały
kąpielowe, skarpetki, spódnice, spódnico - spodenki, swetry,
szale, szaliki, szarfy do ubrania, szkielety kapeluszy, szlafroki,
woalki, welony (odzież), wyroby pończosznicze.
(210) 506082
(220) 2019 10 25
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Lotos Turo Truck
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje przemysłowe do smarowania powierzchni, oleje technologiczne, zawarte w tej klasie, oleje smarowe, napędowe, przekładniowe, hydrauliczne,
hydrauliczno-przekładniowe, sprężarkowe, turbinowe, maszynowe, żeglugowe, oleje do silników benzynowych i wysokoprężnych: mineralne, półsyntetyczne, syntetyczne.
506123
(220) 2019 10 28
GRODZKI RAFAŁ, ULĄŻKA TOMASZ GOODBAX.COM
SPÓŁKA CYWILNA, Wrócikowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) KARIWA

(531) 03.09.23, 03.09.24, 03.11.11, 03.11.24, 01.15.03, 27.05.01
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się
na lądzie, w powietrzu lub wodzie.
(210)
(731)
(540)
(540)

506124
(220) 2019 10 28
TRYLSKI MATEUSZ, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
JUNAMA

(531) 26.03.01, 26.03.05, 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 12 wózki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla
dzieci do pojazdów, pokrycia wózków dziecięcych spacerowych, wózki dziecięce spacerowe, pokrycia wózków dziecięcych, budki do wózków dziecięcych, budki do wózków
dziecięcych spacerowych, 20 meble, meble dla dzieci, łóżka,
łóżeczka dziecięce, kołyski, przewijaki dla niemowląt, materace, chodziki dla dzieci, wysokie krzesła dla dzieci, figurki
[statuetki] z drewna, wosku lub tworzyw sztucznych, kojce
dla dzieci, wyroby koszykarskie, kwietniki [meble], lustra [meble], poduszki, pościel, oprócz bielizny pościelowej, skrzynie
[paki] niemetalowe, śpiwory, leżaki, 28 balony do zabawy,
domki dla lalek, wózki dla lalek, wózki do zabawy, gry automatyczne lub na żetony, huśtawki, karty do gry, ubranka dla
lalek, łóżka dla lalek, układanki [puzzle], gry, zabawki, klocki
do zabawy, meble do domków dla lalek, konie na biegunach
[zabawki], zabawki bujane, pojazdy [zabawki], sanki.
(210)
(731)
(540)
(540)

506127
(220) 2019 10 28
RYCHCIK BARTŁOMIEJ, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
Just baked!

(531) 27.05.01, 24.17.01, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, mleko i napoje na bazie mleka, gotowane, konserwowane, lukrowane
owoce, dżemy, galaretki, kompoty, przekąski na bazie owoców, suszone, konserwowane, gotowane warzywa, sałatki
owocowe i warzywne, ozdoby do ciast i wypieków, polewy
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do ciast i wypieków, chipsy owocowe, żywność dietetyczna, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu,
30 kawa i napoje na bazie kawy, substytuty kawy, preparaty zastępujące kawę, herbata i napoje na bazie herbaty,
napoje czekoladowe i kakaowe z mlekiem, kawa słodowa,
kawa mielona, kawa ziarnista, kawa aromatyzowana, kawa
bezkofeinowa, kawa liofilizowana. kawa rozpuszczalna,
mrożona kawa, chleb, bułki, muffinki, babeczki, herbatniki,
ciasteczka, ciasta i chleby oraz powyższe wyroby w postaci
proszku gotowe do pieczenia, ciastka i słodycze, torty, pieczywo cukiernicze, wyroby cukiernicze i piekarskie, czekolada i wyroby cukiernicze, gorące i zimne płatki śniadaniowe,
gotowa do spożycia kawa, lody, koktajle mleczne i mrożone wyroby cukiernicze, mrożony jogurt, czekolada, napoje
czekoladowe, napoje na bazie czekolady, czekolada pitna,
cukierki i wyroby cukiernicze, kakao i napoje na bazie kakao,
napoje kawowe, kakao i espresso oraz napoje na bazie kawy
i/lub espresso, czekolada i wanilia w proszku, herbata (ziołowa i zwykła), potrawy i żywność na bazie mąki, bułka tarta,
zakwas, zaczyn, bułki, mąka i produkty zbożowe, przekąski
zbożowe, preparaty zbożowe, kanapki, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze, galaretki owocowe (słodycze), miód, mleczko pszczele, gofry, lody spożywcze, jogurt mrożony (lody
spożywcze), sorbety (lody), lody spożywcze w proszku,
musy czekoladowe, deserowe i owocowe, lody spożywcze
w proszku, przyprawy, puddingi, wyroby cukiernicze i słodycze, sosy (przyprawy), sosy sałatkowe, tarty z owocami, wyroby piekarnicze, esencje do żywności, inne niż esencje eteryczne i oleje aromatyczne, aromaty do żywności, aromaty
do ciast i napojów inne niż oleje esencyjne, gotowe posiłki,
32 piwo, wody, mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i warzywne (bezalkoholowe),
bezalkoholowe napoje na bazie miodu, soki i nektary owocowe, soki warzywne, napoje na bazie owoców lub warzyw,
ekstrakty owocowe bezalkoholowe, napoje serwatkowe,
sorbety (napoje), lemoniada i syropy do lemoniady, esencje
do produkcji napojów, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów, syropy smakowe do napojów, preparaty do sporządzania likierów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy
(napoje bezalkoholowe), soki owocowe, napoje gazowane
i soki oraz napoje gazowane, 35 usługi franczyzowe związane z restauracjami, hotelami i usługami kateringowymi,
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi
na zasadach franchisingu, zarządzanie w zakresie zamówień
w handlu, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów
spożywczych, usługi prowadzenia sklepów i hurtowni z wyrobami ogólnospożywczymi i przemysłowymi, usługi sprzedaży artykułów spożywczych bezpośrednio i za pośrednictwem Internetu, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, oferowanie w mediach produktów spożywczych dla
handlu detalicznego, dystrybucja materiałów reklamowych
[próbek, druków, prospektów, broszur], 43 usługi gastronomiczne i usługi zaopatrzenia w żywność i napoje (cateringowe), usługi zaopatrzenia osób trzecich w żywność,
prowadzenie restauracji i restauracji samoobsługowych,
stołówek, prowadzenie barów szybkiej obsługi [snack-bary]
i restauracji samoobsługowych, prowadzenie kawiarni, prowadzenie kafeterii [bufety] i stołówek, świadczenie usług
barowych, sklepy sprzedające wyroby cukiernicze w szczególności pączki, ciasta, ciasteczka, torty, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych
naczyń, przygotowywanie dań na zamówienie i ich dostawa (catering).
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506140
(220) 2019 10 28
UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) amki SUPERFOODS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze z sezamu, ciasta, ciastka, chałwa, słodycze nielecznicze, cukierki,
batoniki, jadalne wafle, artykuły spożywcze ze zbóż, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, przekąski wieloziarniste,
muesli, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe potrawy
na bazie ryżu, gotowe potrawy na bazie makaronu, potrawy
liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, wyroby
piekarnicze, pieczywo chrupkie, gotowe desery, lody.
(210)
(731)
(540)
(540)

506144
(220) 2019 10 28
COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
ECOPOLY ECO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 gry planszowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

506155
(220) 2019 10 28
RAATZ BOGUSŁAW HERKULES, Białe Błota
(znak słowno-graficzny)
H HERKULES

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 7 siłowniki obrotowe, siłowniki hydrauliczne,
siłowniki liniowe, podnośniki samochodowe, urządzenia
do prostowania karoserii i ram samochodowych [maszyny],
zgrzewarki punktowe i impulsowe, 9 urządzenia pomiarowe,
zwłaszcza w postaci ram zawierające przyrządy pomiarowe
służące do kontroli geometrii podwozi samochodowych
i geometrii kół, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich jak drut spawalniczy, metale do spawania, siłowniki obrotowe, siłowniki hydrauliczne, siłowniki liniowe,
podnośniki samochodowe, urządzenia do prostowania karoserii [maszyny], spawarki elektryczne, spawarki i lutownice,
elektryczne urządzenia do spawania, maszyny do spawania
łukiem elektrycznym, spawarki łukowe, urządzenia do pomiaru osi, lasery do celów pomiarowych, przyrządy do pomiaru odległości, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary w sklepie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej przez strony internetowe lub telesklepy.
506158
(220) 2019 10 28
MASURIA SPRING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Iłowo-Osada
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

26

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) MASURIA SPRING

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 32 woda [napoje], woda pitna, woda mineralna,
woda źródlana, woda niegazowana, woda gazowana, woda
pitna butelkowana, 39 usługi butelkowania, dostarczanie
wody [dystrybucja].
(210)
(731)
(540)
(540)

506185
(220) 2019 10 31
FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź
(znak słowno-graficzny)
M CERTYFIKOWANE TERAPEUTKI Z BALI

(531) 25.01.05, 25.01.09, 25.01.25, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.05
(510), (511) 44 masaż, salony piękności, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi SPA, łaźnie tureckie.
506211
(220) 2019 10 29
NORD FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lacti Salit
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety, odżywcze suplementy diety, probiotyki, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, 35 sprzedaż detaliczna suplementów diety,
sprzedaż hurtowa suplementów diety, reklama suplementów diety.
(210)
(731)
(540)
(540)

506216
(220) 2019 10 29
GORBATIUK NATALIIA BOHOPLUME, Poznań
(znak słowno-graficzny)
BOHOPLUME

(531) 03.07.19, 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria, 18 wyroby ze skóry, sztucznej skóry
i tworzyw sztucznych, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: biżuteria, wyroby ze skóry, sztucznej skóry i tworzyw
sztucznych.
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506220
(220) 2019 10 29
GURGUL MARIUSZ HUBERT PIANOFORTE AGENCJA
ARTYSTYCZNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polskie Jarmarki
(210)
(731)

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 metalowe pawilony targowe, 19 stoiska targowe, pawilony targowe, niemetalowe pawilony targowe,
35 marketing imprez i wydarzeń, organizowanie imprez
w celach handlowych i reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizacja
wystaw dla biznesu lub handlu, organizacja wystaw kwiatów
i roślin do celów handlowych lub reklamowych, organizacja
wystaw w celach reklamowych, organizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie
i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych,
organizowanie targów handlowych, organizowanie imprez,
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, planowanie i prowadzenie targów
handlowych, wystaw i prezentacji w celach gospodarczych
i reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach
handlowych i reklamowych, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, promocja targów do celów handlowych, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, przygotowywanie wystaw w celach biznesowych,
prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów
handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych
i reklamowych, prowadzenie pokazów w zakresie działalności gospodarczej, prowadzenie wystaw w celach biznesowych, organizacja targów handlowych, organizowanie targów i wystaw, usługi w zakresie zarządzania targami, organizowanie targów handlowych w celach reklamowych, usługi
organizowania targów i wystaw handlowych, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych
on-line, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów
w celach biznesowych i promocyjnych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub
reklamowych, 37 instalowanie stoisk targowych, budowa
stoisk i sklepów targowych, instalowanie konstrukcji tymczasowych na targi handlowe, budowa stoisk na targach
handlowych i wystawach, 41 imprezy kulturalne, przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez muzycznych, publikacja
kalendarzy imprez, organizowanie imprez tanecznych, planowanie specjalnych imprez, planowanie i przeprowadzanie
imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizowanie imprez rozrywkowych
i kulturalnych, prowadzenie imprez rozrywkowych, prowadzenie imprez kulturalnych, rezerwacja biletów na imprezy
rozrywkowe, rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe,
usługi rozrywkowe w postaci organizacji społecznych imprez rozrywkowych, usługi rozrywkowe w postaci organizowania społecznych imprez rozrywkowych, organizowanie
imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych
wynajem sprzętu do użytku na imprezach sportowych, usługi agencji sprzedaży biletów na imprezy rozrywkowe, usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sportowych,
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43 udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wystawy, usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki
podczas targów, degustacji i imprez publicznych, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje
w obiektach na targi i wystawy.
(210)
(731)
(540)
(540)

506223
(220) 2019 10 29
TABOR ANDRZEJ JAN CB CHŁODNICTWO, Bochnia
(znak słowno-graficzny)
4 SZMERY

(531) 24.15.03, 24.15.17, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 41 występy zespołów muzycznych na żywo,
prezentacja występów zespołów muzycznych na żywo,
usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych, przedstawienia muzyczne, widowiska muzyczne,
koncerty muzyczne, produkcja muzyczna, produkcja nagrań
muzycznych, usługi koncertów muzycznych, organizowanie
koncertów muzycznych, organizacja rozrywek muzycznych,
organizowanie widowisk muzycznych, organizowanie wydarzeń muzycznych, prezentacja koncertów muzycznych,
prezentacja przedstawień muzycznych, organizowanie imprez muzycznych, zapewnianie muzyki na żywo, rozrywka z udziałem muzyki, występy muzyczne i piosenkarskie,
komponowanie muzyki dla osób trzecich, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków, zarządzanie stroną artystyczną występów muzycznych, występy grup muzycznych
na żywo, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki,
usługi rozrywkowe świadczone przez grupy muzyczne, usługi rozrywki muzycznej świadczone przez grupy wokalne,
muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach
przeznaczonych do występów, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, nagrywanie muzyki,
usługi wydawnicze, muzyczne usługi wydawnicze, usługi
wydawnicze w zakresie utworów muzycznych.
506463
(220) 2019 11 05
BROWAR KAZIMIERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakrzów
(540) (znak słowny)
(540) Browar Kazimierz
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.
(210)
(731)

506464
(220) 2019 11 05
VIA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hematologia
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, edukacyjne aplikacje mobilne, aplikacje do pobrania, edukacyjne aplikacje komputerowe, aplikacje biurowe i biznesowe, pobieralne aplikacje
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na telefony komórkowe do zarządzania danymi, aplikacje
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, kodowane programy, programy komputerowe, komputerowe
programy operacyjne, oprogramowanie komputerowe
[programy], nagrane programy komputerowe, programy
na smartfony, programy do przetwarzania danych, programy do magazynowania danych, programy komputerowe do zarządzania projektami, programy komputerowe
do celów edukacji, programy komputerowe do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, oprogramowanie do uczenia maszynowego do opieki zdrowotnej, oprogramowanie
do monitorowania zdrowia, oprogramowanie do sztucznej
inteligencji do opieki zdrowotnej, oprogramowanie komputerowe w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, materiały
na przewody instalacji elektrycznych [kable], kinematograficzne filmy, nagrane filmy, filmy do pobrania, urządzenia
do montażu filmów, nagrania wideo z filmami, nagrane płyty
DVD z nagraniami muzycznymi, nagrania wideo z muzyką,
do pobrania, nagrane taśmy dźwiękowe z nagraniami muzycznymi, muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania dźwiękowe, nagrania
cyfrowe, nagrania multimedialne, 16 czasopisma branżowe, czasopisma fachowe, periodyki [czasopisma], medyczne czasopisma fachowe, czasopisma o tematyce ogólnej,
książki, podręczniki [książki], książki edukacyjne, publikacje
drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje promocyjne,
publikacje reklamowe, 35 reklama, publikacja reklam, przygotowywanie reklam, umieszczanie reklam, rozpowszechnianie reklam, produkcja reklam, kompilacja reklam, usługi
reklamowe, analizy odbioru reklamy, wynajem powierzchni
reklamowej i materiałów reklamowych, dystrybucja tekstów
reklamowych, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, informacja marketingowa, kampanie marketingowe, usługi
marketingowe, doradztwo reklamowe i marketingowe, ocena statystyczna danych marketingowych, usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym,
sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego,
41 organizowanie konferencji, organizowanie konferencji
i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizacja szkoleń, organizowanie warsztatów,
organizowanie konkursów, udostępnianie publikacji on-line,
udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, informacja
dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy
danych lub z Internetu, udostępnianie on-line czasopism
o tematyce ogólnej nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, medyczne usługi edukacyjne, publikowanie tekstów medycznych, wydawanie publikacji medycznych, doradztwo w zakresie szkoleń
medycznych, zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia
medycznego, prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, publikowanie prac naukowych związanych z technologią medyczną, organizowanie
seminariów i kongresów o tematyce medycznej, publikacja
i wydawanie prac naukowych związanych z technologią
medyczną, szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych
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i ich leczenia, publikowanie książek, wypożyczanie książek
i czasopism, publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, usługi wydawnicze w zakresie
elektronicznych książek i czasopism w Internecie, produkcja
nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu,
usługi z zakresu bibliotek on-line, mianowicie świadczenie
usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety,
magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej on-line, publikowanie tekstów i obrazów, w tym
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych,
edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż
do celów reklamowych.
506465
(220) 2019 11 05
VIA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDICAL RESEARCH JOURNAL
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, edukacyjne aplikacje mobilne, aplikacje do pobrania, edukacyjne aplikacje komputerowe, aplikacje biurowe i biznesowe, pobieralne aplikacje
na telefony komórkowe do zarządzania danymi, aplikacje
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, kodowane programy, programy komputerowe, komputerowe
programy operacyjne, oprogramowanie komputerowe
[programy], nagrane programy komputerowe, programy
na smartfony, programy do przetwarzania danych, programy do magazynowania danych, programy komputerowe do zarządzania projektami, programy komputerowe
do celów edukacji, programy komputerowe do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, oprogramowanie do uczenia maszynowego do opieki zdrowotnej, oprogramowanie
do monitorowania zdrowia, oprogramowanie do sztucznej
inteligencji do opieki zdrowotnej, oprogramowanie komputerowe w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, materiały
na przewody instalacji elektrycznych [kable], kinematograficzne filmy, nagrane filmy, filmy do pobrania, urządzenia
do montażu filmów, nagrania wideo z filmami, nagrane płyty
DVD z nagraniami muzycznymi, nagrania wideo z muzyką,
do pobrania, nagrane taśmy dźwiękowe z nagraniami muzycznymi, muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania dźwiękowe, nagrania
cyfrowe, nagrania multimedialne, 16 czasopisma branżowe, czasopisma fachowe, periodyki [czasopisma], medyczne czasopisma fachowe, czasopisma o tematyce ogólnej,
książki, podręczniki [książki], książki edukacyjne, publikacje
drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje promocyjne,
publikacje reklamowe, 35 reklama, publikacja reklam, przygotowywanie reklam, umieszczanie reklam, rozpowszechnianie reklam, produkcja reklam, kompilacja reklam, usługi
reklamowe, analizy odbioru reklamy, wynajem powierzchni
reklamowej i materiałów reklamowych, dystrybucja tekstów
reklamowych, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, informacja marketingowa, kampanie marketingowe, usługi
marketingowe, doradztwo reklamowe i marketingowe, oce-
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na statystyczna danych marketingowych, usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym,
sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego,
41 organizowanie konferencji, organizowanie konferencji
i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizacja szkoleń, organizowanie warsztatów,
organizowanie konkursów, udostępnianie publikacji on-line,
udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, informacja
dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy
danych lub z Internetu, udostępnianie on-line czasopism
o tematyce ogólnej nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, medyczne usługi edukacyjne, publikowanie tekstów medycznych, wydawanie publikacji medycznych, doradztwo w zakresie szkoleń
medycznych, zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia
medycznego, prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, publikowanie prac naukowych związanych z technologią medyczną, organizowanie
seminariów i kongresów o tematyce medycznej, publikacja
i wydawanie prac naukowych związanych z technologią
medyczną, szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych
i ich leczenia, publikowanie książek, wypożyczanie książek
i czasopism, publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, usługi wydawnicze w zakresie
elektronicznych książek i czasopism w Internecie, produkcja
nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu,
usługi z zakresu bibliotek on-line, mianowicie świadczenie
usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety,
magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej on-line, publikowanie tekstów i obrazów, w tym
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych,
edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż
do celów reklamowych.
506478
(220) 2019 11 06
KOLEKTYF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) KOLEKTYF
(510), (511) 16 reprodukcje graficzne, grafika, rysunki, naklejki, obrazy i zdjęcia, druki, afisze i plakaty, 35 reklama, usługi
marketingowe, 37 usługi budowlane, wykańczanie wnętrz,
41 fotografia, usługi kaligrafii, organizowanie wystaw, 42 projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie graficzne, projektowanie budowlane, usługi architektoniczne, usługi graficzne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, pisanie
techniczne, doradztwo przy projektowaniu stron internetowych, 45 planowanie i organizowanie uroczystości.
(210)
(731)

(210)
(731)

506479
(220) 2019 11 06
WESTMAR HYDRAULICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Szczecin
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(540) (znak słowny)
(540) WESTMAR HYDRAULICS
(510), (511) 37 usługi hydrauliczne, usługi stoczniowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

506483
(220) 2019 11 06
SIEKIERKO ANNA, Wysokie Mazowieckie
(znak słowno-graficzny)
Polska Grupa Spożywcza PGS

(531) 26.04.03, 26.04.09, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, przetwory owocowe
i/lub warzywne, sok do celów kulinarnych, przecier i koncentrat pomidorowy, musy i puree owocowe, warzywne lub
owocowo-warzywne, sałatki owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, pikle, zupy i składniki do sporządzania zup,
zupy gotowe, dania gotowe warzywne, warzywno-mięsne i mięsne, w tym flaki, mrożone dania gotowe warzywne, warzywno-mięsne i mięsne, w tym flaki, sosy i polewy
mleczno-owocowe i śmietankowo-owocowe, sosy z żurawin lub borówek, galaretki, dżemy, w tym z żurawin lub
borówek, dżemy niskosłodzone, dżemy z dodatkiem kakao
i/lub czekolady, powidła, konfitury, marmolady, kompoty,
groch konserwowy, koncentraty, korniszony, marmolada,
sałatki owocowe i warzywne, sos żurawinowy, warzywa gotowane, warzywa konserwowe, warzywa suszone, przecier
jabłkowy, przeciery owocowe, pulpy owocowe i warzywne,
owoce przetarte z dodatkiem cukru, kremogeny owocowe
i warzywne, nadzienia cukiernicze owocowe, owoce pasteryzowane, konserwy warzywne i marynaty warzywne,
warzywa kwaszone, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, mąka
i produkty zbożowe, sosy owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, polewy owocowe, miód, musztarda, majonezy,
ketchup, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, sól, ocet, sosy
(przyprawy), przyprawy, 32 koncentraty owocowe i warzywne, syropy, soki i napoje owocowe i warzywne, nektary, sok
jabłkowy, napoje izotoniczne, sok pomidorowy, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, 35 prowadzenie sklepu i/lub hurtowni z towarami: konserwowane,
suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, przetwory owocowe i/lub warzywne, sok do celów kulinarnych, przecier i koncentrat pomidorowy, musy
i puree owocowe, warzywne lub owocowo-warzywne, sałatki owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, pikle, zupy
i składniki do sporządzania zup, zupy gotowe, dania gotowe
warzywne, warzywno-mięsne i mięsne, w tym flaki, mrożone
dania gotowe warzywne, warzywno-mięsne i mięsne, w tym
flaki, sosy i polewy mleczno-owocowe i śmietankowo-owocowe, sosy z żurawin lub borówek, galaretki, dżemy, w tym
z żurawin lub borówek, dżemy niskosłodzone, dżemy z dodatkiem kakao i/lub czekolady, powidła, konfitury, marmolady, kompoty, groch konserwowy, koncentraty, korniszony,
marmolada, sałatki owocowe i warzywne, sos żurawinowy,
warzywa gotowane, warzywa konserwowe, warzywa suszone, przecier jabłkowy, przeciery owocowe, pulpy owocowe
i warzywne, owoce przetarte z dodatkiem cukru, kremogeny owocowe i warzywne, nadzienia cukiernicze owocowe,
owoce pasteryzowane, konserwy warzywne i marynaty
warzywne, warzywa kwaszone, sosy owocowe, warzywne
i owocowo-warzywne, polewy owocowe, miód, musztarda,
majonezy, ketchup, koncentraty owocowe i warzywne, syro-
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py, soki i napoje owocowe i warowne, nektary, sok jabłkowy,
napoje izotoniczne, sok pomidorowy, 39 wynajem pomieszczeń do przechowywania towarów, wynajem składów, pakowanie towarów, pakowanie produktów, transport.
(210)
(731)
(540)
(540)

506488
(220) 2019 11 06
GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
LOTOS TURO TRUCK

(531) 27.05.01, 01.15.15, 26.01.13, 29.01.13
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje przemysłowe do smarowania powierzchni, oleje technologiczne, zawarte w tej klasie, oleje smarowe, napędowe, przekładniowe, hydrauliczne,
hydrauliczno - przekładniowe, sprężarkowe, turbinowe, maszynowe, żeglugowe, oleje do silników benzynowych i wysokoprężnych: mineralne, półsyntetyczne, syntetyczne.
506502
(220) 2019 11 06
VIA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VARIA MEDICA

(210)
(731)

(531) 03.06.11, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, edukacyjne aplikacje mobilne, aplikacje do pobrania, edukacyjne aplikacje komputerowe, aplikacje biurowe i biznesowe, pobieralne aplikacje
na telefony komórkowe do zarządzania danymi, aplikacje
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, kodowane programy, programy komputerowe, komputerowe
programy operacyjne, oprogramowanie komputerowe
[programy], nagrane programy komputerowe, programy
na smartfony, programy do przetwarzania danych, programy do magazynowania danych, programy komputerowe do zarządzania projektami, programy komputerowe
do celów edukacji, programy komputerowe do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, oprogramowanie do uczenia maszynowego do opieki zdrowotnej, oprogramowanie
do monitorowania zdrowia, oprogramowanie do sztucznej
inteligencji do opieki zdrowotnej, oprogramowanie komputerowe w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, materiały
na przewody instalacji elektrycznych [kable], kinematograficzne filmy, nagrane filmy, filmy do pobrania, urządzenia
do montażu filmów, nagrania wideo z filmami, nagrane płyty
DVD z nagraniami muzycznymi, nagrania wideo z muzyką,
do pobrania, nagrane taśmy dźwiękowe z nagraniami muzycznymi, muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania dźwiękowe, nagrania
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cyfrowe, nagrania multimedialne, 16 czasopisma branżowe, czasopisma fachowe, periodyki [czasopisma], medyczne czasopisma fachowe, czasopisma o tematyce ogólnej,
książki, podręczniki [książki], książki edukacyjne, publikacje
drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje promocyjne,
publikacje reklamowe, 35 reklama, publikacja reklam, przygotowywanie reklam, umieszczanie reklam, rozpowszechnianie reklam, produkcja reklam, kompilacja reklam, usługi
reklamowe, analizy odbioru reklamy, wynajem powierzchni
reklamowej i materiałów reklamowych, dystrybucja tekstów
reklamowych, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, informacja marketingowa, kampanie marketingowe, usługi
marketingowe, doradztwo reklamowe i marketingowe, ocena statystyczna danych marketingowych, usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym,
sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego,
41 organizowanie konferencji, organizowanie konferencji
i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizacja szkoleń, organizowanie warsztatów,
organizowanie konkursów, udostępnianie publikacji on-line,
udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, informacja
dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy
danych lub z Internetu, udostępnianie on-line czasopism
o tematyce ogólnej nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, medyczne usługi edukacyjne, publikowanie tekstów medycznych, wydawanie publikacji medycznych, doradztwo w zakresie szkoleń
medycznych, zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia
medycznego, prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, publikowanie prac naukowych związanych z technologią medyczną, organizowanie
seminariów i kongresów o tematyce medycznej, publikacja
i wydawanie prac naukowych związanych z technologią
medyczną, szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych
i ich leczenia, publikowanie książek, wypożyczanie książek
i czasopism, publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, usługi wydawnicze w zakresie
elektronicznych książek i czasopism w Internecie, produkcja
nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu,
usługi z zakresu bibliotek on-line, mianowicie świadczenie
usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety,
magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej on-line, publikowanie tekstów i obrazów, w tym
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych,
edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż
do celów reklamowych.
506524
(220) 2019 11 07
WADELSKI KRZYSZTOF PRACOWNIA
PSYCHOSOMATYCZNA UWOLNIJ CIAŁO, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) UWOLNIJ CIAŁO
(510), (511) 41 warsztaty dla celów rekreacyjnych, warsztaty
dla celów edukacyjnych, szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe, szkolenia w zakresie odżywiania, szkolenia w dzie(210)
(731)
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dzinie medycyny, szkolenia w zakresie chiropraktyki, 44 usługi
doradztwa dotyczącego ochrony zdrowia, doradztwo psychologiczne, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania,
konsultacje psychologiczne, leczenie psychologiczne, masaż,
masaż sportowy, ochrona zdrowia, ochrona psychologiczna,
usługi w zakresie chiropraktyki, szkolenie w zakresie chiropraktyki, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, opieka
zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, poradnictwo
psychologiczne, przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, psychoterapia, usługi w zakresie medytacji.
506532
(220) 2019 11 07
LIMANOWSKI DOM KULTURY, Limanowa
(znak słowny)
ZESPÓŁ REGIONALNY „ LIMANOWIANIE”
IM. LUDWIKA MORDARSKIEGO
(510), (511) 35 usługi handlu tradycyjnego oraz on-line
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu
on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, 41 usługi związane z wszelkimi formami edukacji ludzi,
usługi związane z prezentacją muzyki, dzieł sztuki lub literatury w celach kulturalno-oświatowych lub edukacyjnych,
usługi mające na celu przede wszystkim rozrywkę, zabawę
lub rekreację, nauczanie indywidualne, kursy korespondencyjne, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu muzyki, organizowanie widowisk [impresariat],
pisanie piosenek, produkcja muzyczna, produkcja widowisk,
produkcja filmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja przedstawień teatralnych, usługi artystów
estradowych, usługi orkiestry, usługi prezenterów muzyki,
usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi w zakresie
inżynierii dźwięku do obsługi imprez, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie oświaty, wysławianie
spektakli na żywo, udostępnianie muzyki cyfrowej w Internecie, organizacja festiwali, występy muzyczne, organizowanie
i prowadzenie konkursów muzycznych i plastycznych, organizowanie i prowadzenie Imprez muzycznych, edukacyjnych
i plastycznych, publikowanie koncertów w Internecie, wypożyczanie nagrań z koncertów (audio i wideo), usługi dotyczące
korzystania z sal koncertowych oraz studiów nagraniowych,
rezerwacja miejsc na koncerty i spektakle, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie spektakli, producenckie usługi muzyczne, 45 zarządzanie prawami autorskimi
i pokrewnymi, licencjonowanie własności intelektualnej.
(210)
(731)
(540)
(540)

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

506534
(220) 2019 11 07
DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, KROTOSZYN
(znak słowno-graficzny)
WIFI

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki, batony, pomady, pralinki, ciastka czekoladowe, trufle, czekolada,
wyroby czekoladowe, wyroby na bazie czekolady, napoje
na bazie czekolady, marcepan, wyroby na bazie kakao, owoce suszone w polewie czekoladowej, wyroby piekarnicze,
ciasta, ciastka, herbatniki, biszkopty, krakersy, paluszki zbożowe, wafle, wafelki, pierniki, przekąski zbożowe, przekąski
ryżowe.
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506573
(220) 2019 11 08
SIBUGOLPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIBUGOLPL Sp. z o.o. OGIEŃ EKOGROSZEK ULTRA
POPIÓŁ - 3% WARTOŚĆ OPAŁOWA 27-29 MJ/kg
CIEPŁO SPALANIA 31 MJ/kg SIARKA 0,3%
GRANULACJA 8-25 mm SPIEKALNOŚĆ 0-3 Ri
(210)
(731)

31

(540) VARIA
(510), (511) 19 cegły, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, cegły elewacyjne, cegły klinkierowe,
dachówki ceramiczne, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, on-line, cegieł, cegieł elewacyjnych, konstrukcyjnych
elementów niemetalowych dla budownictwa, cegieł klinkierowych, dachówek ceramicznych, usługi doradztwa specjalistycznego i marketingowego oraz promocji na rzecz osób
trzecich w sprawach działalności gospodarczej dotyczącej
branży budowlanej.
506586
(220) 2019 11 08
CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EVEREST OUTDOOR PERFORMANCE
(210)
(731)

(531) 19.01.11, 01.15.19, 27.05.01, 29.01.15, 26.11.02, 26.01.06
(510), (511) 4 paliwa stałe, ciekłe, grafit, węgiel, mieszanki
węgla, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, peletów, granulek, brykiety materiałów palnych, pochodne
węgla, oleje opałowe, mazut, podpałki, oleje przemysłowe
i tłuszcze, smary, węgiel kamienny, miał węglowy, brykiety węglowe, koks, węgiel o niskiej zawartości siarki, węgiel
o niskiej zawartości popiołu, 35 usługi sprzedaży towarów
z zakresu branży paliwowej: paliwa stałe, ciekłe, grafit, węgiel, mieszanki węgla, paliwa mineralne, paliwa w formie
brykietów, peletów, granulek, brykiety materiałów palnych,
pochodne węgla, oleje opałowe, mazut, podpałki, oleje
przemysłowe i tłuszcze, smary, materiały i przyrządy do składowania i transportu towarów w zakresie branży paliwowej,
zgrupowanie, prezentacja, informacja i sprzedaż towarów
z zakresu branży paliwowej w sklepach, hurtowniach oraz
za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa i katalogowa towarów z zakresu branży paliwowej, organizowanie
sieci sprzedaży, agencje eksportowo-importowe, pośrednictwo handlowe, wyszukiwanie partnerów handlowych,
pośredniczenie w zawieraniu kontraktów handlowych, informacja handlowa, promocja sprzedaży towarów z branży
paliwowej, dostarczanie informacji handlowej, organizowanie giełd, aukcji, przetargów, pokazów towarów, targów
oraz wystaw w celach handlowych, reklamowych lub promocyjnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna w tym za pośrednictwem Internetu surowców naturalnych, węgla, 39 usługi
składowania, pakowania i magazynowania towarów: paliwa
stałe, ciekłe, grafit, węgiel, mieszanki węgla, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, peletów, granulek, brykiety
materiałów palnych, pochodne węgla, oleje opałowe, mazut,
podpałki, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, usługi dystrybucji i transportu w zakresie ww. towarów.
506579
(220) 2019 11 08
WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 18 walizki, torby podróżne, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia, parasolki, parasole, laski, kijki marszowe i trekkingowe, torebki, aktówki, teczki,
zestawy podróżne, zestawy podróżne (wyroby skórzane),
torby sportowe, etui, futerały na dokumenty, etui na klucze,
portmonetki, plecaki, plecaki sportowe, plecaki turystyczne,
plecaki dla alpinistów, worki, sakiewki, kosmetyczki, skóra
i imitacje skóry, wyroby ze skóry i imitacji skóry: walizki, torby
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, torebki, aktówki, teczki, torby sportowe, portmonetki,
etui i futerały na dokumenty, etui na klucze, plecaki, plecaki
sportowe, plecaki turystyczne, plecaki dla alpinistów, worki,
sakiewki, kosmetyczki, paski [inne niż odzież], skóry zwierzęce, 25 obuwie, obuwie sportowe, obuwie dziecięce, odzież,
nakrycia głowy, paski.
506598
(220) 2019 11 08
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOFARM

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(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 farmaceutycz-
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nych, 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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506600
(220) 2019 11 08
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bioxynium Complex
(210)
(731)

(531) 24.17.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(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.
506609
(220) 2019 11 08
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOFARM
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(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
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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.

(540) ZAMOJSKI

(210) 506634
(220) 2019 11 12
(731) Glencore Agriculture Czech s.r.o., Úście nad Łabą, CZ
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 506690
(220) 2019 11 13
(731) ROGAL-FIGLUS KAMILA, Szczecin
(540) (znak słowny)
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(531) 07.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 olej, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, oliwa z oliwek, oleje jadalne, tłuszcze, tłuszcze jadalne, tłuszcze
spożywcze, mieszane oleje roślinne do celów spożywczych,
oleje spożywcze, oleje roślinne, tłuszcze roślinne do gotowania, tłuszcze roślinne do żywności.
(210)
(731)
(540)
(540)

506635
(220) 2019 11 12
JT International SA, Genewa, CH
(znak słowno-graficzny)
LD SUPERLINE Liggett Ducat

(531) 01.05.12, 01.15.23, 27.05.01
(510), (511) 34 tytoń zarówno przetworzony jak i nieprzetworzony, tytoń do palenia, tytoń fajkowy, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do żucia, mieszanki tytoniowe typu
snus, papierosy, papierosy elektroniczne, cygara, cygaretki,
tabaka, artykuły dla palaczy ujęte w klasie 34, bibułki papierosowe, tutki papierosowe i zapałki.
506659
(220) 2019 11 12
KREISEL-TECHNIKA BUDOWLANA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KREISEL POST MIX GOTOWY BETON DO SŁUPKÓW
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 19 specjalistyczny szybkowiążący beton o wysokiej wytrzymałości, betonowe elementy budowlane.

34
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(540) KWIATOLUBNI
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w kwiaciarniach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu: kwiatów, roślin doniczkowych i artykułów florystycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

506745
(220) 2019 11 14
MACZEK NATALIA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
M

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 9 etui na okulary, etui na smartfony, okulary, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony, torby do noszenia komputerów, 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki
[biżuteria], breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami
lub dekoracyjnymi zawieszkami], broszki [biżuteria], kasetki
na biżuterię [szkatułki], kolczyki, łańcuszki [biżuteria], łańcuszki do zegarków, medaliony [biżuteria], naszyjniki [biżuteria],
perły [biżuteria], paski do zegarków, perły z ambroidu [prasowana żywica], pierścionki [biżuteria], zawieszki [biżuteria],
zegarki, 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, 25 alby, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, apaszki [chustki], bandany na szyję, berety,
bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze,
boa na szyję, body [bielizna], bokserki, botki, bryczesy, buty
narciarskie, buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, cholewki do obuwia, chustki [apaszki], cylindry [kapelusze], czapki jako nakrycia głowy, czepki kąpielowe, czepki
pod prysznic, czubki do butów, daszki do czapek, daszki
jako nakrycia głowy, długie luźne stroje, dzianina [odzież],
espadryle, etole [futra], fartuchy [odzież], fulary [ozdobne
krawaty], futra [odzież], gabardyna [odzież], garnitury, getry
[ochraniacze] zakładane na buty, gorsety, gorsety [bielizna
damska], gorsy koszul, halki [bielizna], halki, półhalki, kalosze
[wkładane na obuwie], kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze papierowe [odzież], kaptury [odzież], karczki koszul,
kąpielówki, kieszenie do odzieży, kimona, kimona do karate,
kimona japońskie, kołnierzyki przypinane, kombinezony,
kombinezony [odzież], kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie
haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kwefy, podwiki,
legginsy, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce [odzież],
manipularze [liturgia], mankiety, maski na oczy do spania,
mitry [nakrycia głowy], mundury, nakrycia głowy, napiętki
do obuwia, narzutki na ramiona, nauszniki [odzież], obuwie,
obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe,
obuwie wykonane z drewna, ocieplacze, odzież, odzież
dla kierowców samochodowych, odzież dla rowerzystów,
odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież haftowana,
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odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież zawierająca
substancje odchudzające, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp,
nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież], okucia metalowe
do obuwia, opaski na głowę, ornaty, palta, pantofle domowe,
pantofle kąpielowe, paski [odzież], pasy do obuwia łączące
podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pasy elastyczne wyszczuplające
[bielizna], pelerynki, peleryny fryzjerskie, pięty do pończoch,
pikowane kurtki [odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podszewki gotowe [część garderoby], podwiązki, podwiązki do skarpetek,
poncza, pończochy, pończochy wchłaniające pot, poszetki,
pulowery, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały
kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot,
spódnice, spódnico - spodenki, stroje do judo, stroje plażowe,
stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia
na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubrania], szkielety
kapeluszy, szlafroki, śliniaki, z rękawami, nie z papieru, taśmy
do spodni pod stopy, togi, trykoty, trykoty [ubrania], turbany, walonki [buty filcowe], woalki, welony [odzież], wyprawki
dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze.
506752
(220) 2019 11 14
COMMERCECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COMMERCECON BUDUJEMY DLA PRZEMYSŁU
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 budownictwo przemysłowe.
(210) 506754
(220) 2019 11 14
(731) MAZUREK STANISŁAW AMICUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) IQ-MAT
(510), (511) 2 lakiery, lakiery do drewna.
506755
(220) 2019 11 14
KALETA TOMASZ ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ
BUDOWLANYCH KALETA, Aleksandrowice
(540) (znak słowny)
(540) TWINGO
(510), (511) 7 agregaty tynkarskie, ciśnieniowe przenośniki
ślimakowe, pompy ślimakowe, części i podzespoły do tych
maszyn, w tym części do pomp takie jak między innymi rotory, statory.
(210)
(731)

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

506758
(220) 2019 11 14
STUDZIŃSKA ANGELIKA, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
Terling
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(531) 03.13.01, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.13
(510), (511) 3 środki czyszczące, środki czyszczące do celów
gospodarstwa domowego, płyny do mycia, płyny do czyszczenia, 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie środków do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie środków do czyszczenia, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone on-line w zakresie płynów do mycia,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie płynów do mycia.
506766
(220) 2019 11 14
COMMERCECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COMMERCECON BUDUJEMY DLA PRZEMYSŁU
(210)
(731)

35

szyn rolniczych i leśnych, multiplikatory, pompy hydrauliczne do multiplikatorów, 12 pompy zębate olejowe smarujące
do traktorów, pompy zębate hydrauliczne do układów hydraulicznych do traktorów, części skrzyń biegów do traktorów, 35 usługi w zakresie sprzedaży towarów takich jak pompy zębate hydrauliczne do układów hydraulicznych w maszynach rolniczych i leśnych, podwozia maszyn rolniczych
i leśnych, części do skrzyń biegów do maszyn rolniczych i leśnych, multiplikatory, pompy hydrauliczne do multiplikatorów, pompy zębate olejowe smarujące do traktorów, pompy
zębate hydrauliczne do układów hydraulicznych do traktorów, części skrzyń biegów do traktorów poprzez platformę
internetową oraz w tradycyjnym sklepie w ilościach detalicznych oraz w hurtowni.
506801
(220) 2019 11 14
PRO SHOOTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jawczyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO SHOOTING
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 37 budownictwo przemysłowe.
506768
(220) 2019 11 14
UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce;
STELMACHOWSKA-KOWALSKA GRAŻYNA FIRMA GRAJAN,
Rososz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SER MARSZAŁKA KOZI DOJRZEWAJĄCY
UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH GRAJAN
(210)
(731)

(531)

02.01.04, 02.01.23, 06.07.08, 06.07.25, 27.05.01, 03.04.11,
29.01.15, 26.11.03
(510), (511) 29 produkty serowarskie, w szczególności sery,
w tym sery z mleka koziego.
(551) wspólne prawo ochronne

506782
(220) 2019 11 14
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY
HYLMET HENRYK FIGIEL, EUGENIUSZ PIESIK
SPÓŁKA JAWNA, Tuchola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYLMET pompy z Tucholi
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 pompy zębate hydrauliczne do układów hydraulicznych w maszynach rolniczych i leśnych, podwozia
maszyn rolniczych i leśnych, części do skrzyń biegów do ma-

(531) 26.02.01, 26.02.16, 26.02.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 13 broń, automatyczne pistolety, automatyczne karabiny, automatyczne rewolwery, broń automatyczna,
broń do wystrzeliwania pocisków, broń palna, broń palna
sportowa, broń pneumatyczna, broń ręczna, broń sportowa,
części broni, 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
w związku z bronią, amunicją oraz akcesoriami strzeleckimi.
(210) 506807
(220) 2019 11 15
(731) STEFAŃSKI TOMASZ, Rawa Mazowiecka
(540) (znak słowny)
(540) DRAGON
(510), (511) 9 odzież ochronna chroniąca przed wypadkami
lub urazami, odzież odblaskowa do zapobiegania wypadkom,
artykuły odblaskowe do noszenia, do zapobiegania wypadkom, odzież zabezpieczające przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, ochronna odzież termiczna chroniąca
przed wypadkami lub urazami, urządzenia zabezpieczające i ochronne przed wypadkami, urządzenia ostrzegawcze
do celów bezpieczeństwa, ochraniacze zabezpieczające ciało
przed urazami, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, odblaskowe kamizelki ochronne, kamizelki ratunkowe,
kominiarki chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, kurtki chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, kombinezony ochronne [przeciw wypadkom
lub urazom], ochraniacze klatki piersiowej przed wypadkami lub urazami [inne niż stosowane w sporcie], ochraniacze
na brzuch, chroniące przed urazami [inne niż elementy ubiorów sportowych lub przystosowane do użytku w określonych
zajęciach sportowych], ochraniacze na łokcie do ochrony
przed wypadkami [inne niż artykuły sportowe], nakolanniki dla
robotników, spodnie chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, skarpety chroniące przed wypadkami,
napromieniowaniem i ogniem, obuwie ochronne, ochronne
obuwie robocze, obuwie chroniące przed wypadkami, napro-
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mieniowaniem i ogniem, maski ochronne, maski twarzowe
chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, maski do nurkowania, maski do spawania, filtry do masek do oddychania, ochronne maski na twarz do kasków ochronnych,
ochronne nakrycia głowy, ochraniacze twarzy do ochrony
przed wypadkami lub urazami, ochraniacze na oczy, ochraniacze na usta [osłony dziąseł], osłony głowy, ochronne nakrycia
głowy zapobiegające wypadkom lub urazom, osłony ochronne na twarz, osłony oczu, kaski zabezpieczające, ochronne
kaski sportowe, rękawice do ochrony przed wypadkami lub
urazami, rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami,
rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi
do celów przemysłowych, rękawice dla nurków, okulary spawalnicze, osłony ochronne na twarz dla robotników, ochronne
osłony na twarz dla spawaczy, osłony zabezpieczające przed
iskrami, siatki zabezpieczające przed wypadkami, ochraniacze przed udarem napięciowym, słuchawki z redukcją hałasu,
aparatura zabezpieczająca przed upadkiem, linki bezpieczeństwa do ochrony przed upadkiem, osłony na twarz chroniące
przed wypadkami w pracy, 10 ochronniki słuchu, 21 rękawice
do czyszczenia do użytku domowego, rękawice do prac domowych z tworzyw sztucznych, rękawice bawełniane do celów domowych, rękawice gumowe do użytku domowego,
rękawice ogrodnicze, rękawice do polerowania, rękawice
kuchenne, 25 odzież i obuwie robocze jako profesjonalne zabezpieczenie dla robotników, z wyłączeniem odzieży i obuwia
sportowego oraz do codziennego użytku, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej, w tym świadczonej on-line, w zakresie
następujących towarów: odzież ochronna chroniąca przed
wypadkami lub urazami, odzież odblaskowa do zapobiegania
wypadkom, artykuły odblaskowe do noszenia do zapobiegania wypadkom, odzież zabezpieczające przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, ochronna odzież termiczna chroniąca przed wypadkami lub urazami, urządzenia zabezpieczające i ochronne, urządzenia ostrzegawcze do celów bezpieczeństwa, ochraniacze zabezpieczające ciało przed urazami,
urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, odblaskowe kamizelki ochronne, kamizelki ratunkowe, kominiarki chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, kurtki
chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
kombinezony ochronne [przeciw wypadkom lub urazom],
ochraniacze klatki piersiowej przed wypadkami lub urazami
[inne niż stosowane w sporcie], ochraniacze na brzuch, chroniące przed urazami [inne niż elementy ubiorów sportowych
lub przystosowane do użytku w określonych zajęciach sportowych], ochraniacze na łokcie do ochrony przed wypadkami [inne niż artykuły sportowe], nakolanniki dla robotników,
spodnie chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, skarpety chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, obuwie ochronne, ochronne obuwie
robocze, obuwie chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, maski ochronne, maski twarzowe chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, maski
do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, maski
do nurkowania, maski do spawania, filtry do masek do oddychania, ochronne maski na twarz do kasków ochronnych,
ochronne nakrycia głowy, ochraniacze twarzy do ochrony
przed wypadkami lub urazami, ochraniacze na oczy, ochraniacze na usta [osłony dziąseł], osłony głowy, ochronne nakrycia
głowy zapobiegające wypadkom lub urazom, osłony ochronne na twarz, osłony oczu, kaski zabezpieczające, ochronne
kaski sportowe, rękawice do ochrony przed wypadkami lub
urazami, rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami,
rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi
do celów przemysłowych, rękawice dla nurków, okulary spawalnicze, osłony ochronne na twarz dla robotników, ochronne
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osłony na twarz dla spawaczy, osłony zabezpieczające przed
iskrami, siatki zabezpieczające przed wypadkami, ochraniacze
przed udarem napięciowym, słuchawki z redukcją hałasu, aparatura zabezpieczająca przed upadkiem, linki bezpieczeństwa
do ochrony przed upadkiem, osłony na twarz chroniące przed
wypadkami w pracy, ochronniki słuchu, rękawice do czyszczenia do użytku domowego, rękawice do prac domowych
z tworzyw sztucznych, rękawice bawełniane do celów domowych, rękawice gumowe do użytku domowego, rękawice
ogrodnicze, rękawice do polerowania, rękawice kuchenne,
odzież i obuwie robocze jako profesjonalne zabezpieczenie
dla robotników, z wyłączeniem odzieży i obuwia sportowego
oraz do codziennego użytku.
507201
(220) 2019 11 26
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Amertil
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do celów medycznych, żywność i substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy
diety dla ludzi.
(210)
(731)

507203
(220) 2019 11 26
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Losacor
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do celów medycznych, żywność i substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy
diety dla ludzi.
(210)
(731)

507205
(220) 2019 11 26
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Epilonil
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do celów medycznych, żywność i substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy
diety dla ludzi.
(210)
(731)

507210
(220) 2019 11 26
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Energetix
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do celów medycznych, żywność i substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy
diety dla ludzi.
(210)
(731)

507212
(220) 2019 11 26
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Magnefar
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do celów medycznych, żywność i substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy
diety dla ludzi.
(210)
(731)
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507220
(220) 2019 11 26
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Glikostop
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do celów medycznych, żywność i substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy
diety dla ludzi.
(210)
(731)

507221
(220) 2019 11 26
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Biotynox
(510), (511) 3 kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty toaletowe, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne.
(210)
(731)

507224
(220) 2019 11 26
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Adrecard
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do celów medycznych, żywność i substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy
diety dla ludzi.
(210)
(731)

507227
(220) 2019 11 26
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Laxitab
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do celów medycznych, żywność i substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy
diety dla ludzi.
(210)
(731)

507245
(220) 2019 11 26
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Rutimax
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do celów medycznych, żywność i substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy
diety dla ludzi.
(210)
(731)

507247
(220) 2019 11 26
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Immuplant
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do celów medycznych, żywność i substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy
diety dla ludzi.
(210)
(731)

507268
(220) 2019 11 26
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) SMART! OKAZJA
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie
obsługiwania sklepów on-line, aplikacje mobilne w zakresie
obsługiwania sklepów on-line, 35 obsługa rynków on-line
w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów,
udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, udostępnianie
przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi porównywania
cen, usługi marketingowe, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci komputerowej,
za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz
realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać transakcji, usługi handlu on-line w odniesieniu do licytacji elektronicznych oraz oceny on-line z tym
związane, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu
pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu
pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, w tym zwłaszcza w zakresie: dostawy towarów,
śledzenia przesyłek, płatności ratalnych, zniżek lub podwyższenia jakości obsługi, usługi informacyjne dotyczące wyżej
wymienionych usług, 42 usługi komputerowe, mianowicie
udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach serwisu
internetowego, tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób
trzecich, informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, oprogramowanie jako usługa (SaaS)
w zakresie obsługiwania sklepów on-line.
507270
(220) 2019 11 26
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smart! okazja
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie
obsługiwania sklepów on-line, aplikacje mobilne w zakresie
obsługiwania sklepów on-line, 35 obsługa rynków on-line
w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów,
udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, udostępnianie
przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi porównywania
cen, usługi marketingowe, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci komputerowej,
za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz
realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać transakcji, usługi handlu on-line w odniesieniu do licytacji elektronicznych oraz oceny on-line z tym
związane, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu
pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu
pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, w tym zwłaszcza w zakresie: dostawy towarów,
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śledzenia przesyłek, płatności ratalnych, zniżek lub podwyższenia jakości obsługi, usługi informacyjne dotyczące wyżej
wymienionych usług, 42 usługi komputerowe, mianowicie
udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach serwisu
internetowego, tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób
trzecich, informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, oprogramowanie jako usługa (SaaS)
w zakresie obsługiwania sklepów on-line.
(210)
(731)
(540)
(540)

507423
(220) 2019 12 01
KUCZBAJSKI ARTUR OKTAGON, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
OKTAGON

(531) 29.01.03, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 26.05.01
(510), (511) 37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn.
507426
(220) 2019 12 01
KEBE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) KEBE Poland
(510), (511) 20 meble, meble domowe, meble do wnętrz,
meble do siedzenia, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble tapicerowane, meble skórzane, meble
wielofunkcyjne, siedzenia [meble], meble wypoczynkowe,
meble modułowe [kombinowane], meble domowe, biurowe i ogrodowe, fotele, rozkładane fotele, fotele wypoczynkowe, fotele rozkładane z podnóżkiem, fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg [meble], sofy,
krzesła.
(210)
(731)

507443
(220) 2019 12 02
MAJONEZY SPÓŁDZIELNIA PRACY PRODUKCYJNO-HANDLOWA W KĘTRZYNIE, Kętrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) majonez KĘTRZYŃSKI
(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
27.05.24, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 30 majonezy, sosy.
(210)
(731)
(540)
(540)

507446
(220) 2019 12 02
KULIK-SZEWCZYK AGNIESZKA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
S SECRET ORTHO

Nr ZT02/2020

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.21
(510), (511) 10 aparaty ortodontyczne, aparaty ortodoncyjne, ortodoncja (aparaty), nakładki do prostowania zębów,
40 usługi technika dentystycznego, 44 usługi dentystyczne,
usługi kliniki dentystycznej, usługi kosmetyczne.
507451
(220) 2019 12 02
GOLLA DOROTA, GOLLA RAFAŁ GOLLA
SPÓŁKA CYWILNA, Władysławowo
(540) (znak słowny)
(540) Tawerna Klipper
(510), (511) 43 rezerwacja stolików w restauracjach, usługi
rezerwacji miejsc w restauracjach, zapewnienie żywności
i napojów w restauracjach, oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, usługi cateringu zewnętrznego,
organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami.
(210)
(731)

(210) 507467
(220) 2019 12 02
(731) BUDZYŃSKA ALEKSANDRA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) PRZESTRZEŃ PEŁNA CZASU
(510), (511) 35 usługi biurowe, prace biurowe, wynajem
sprzętu biurowego, wynajem urządzeń biurowych, usługi
sekretarskie i biurowe, rekrutacja pracowników wspomagających prace biurowe, usługi umawiania spotkań [prace
biurowe], usługi w zakresie prac biurowych, zapewnianie
tymczasowego biurowego personelu wsparcia, usługi biurowe w zakresie obsługi zapytań, usługi biurowe w zakresie organizowania spotkań, usługi w zakresie administracji
biurowej [dla osób trzecich], wypożyczanie wyposażenia
biurowego w obiektach do co-workingu, usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej oraz on-line następujących towarów:
książki, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane opowieści przedstawione w formie ilustrowanej, dzienniki, fiszki,
gazety, kalendarze, kalendarze drukowane, przekładki do zeszytów, okładki na zeszyty ćwiczeń, zeszyty do zapisywania
danych, zeszyty do pisania lub rysowania, naklejki, naklejki
[kalkomanie], albumy na naklejki, nalepki, naklejki [materiały
piśmienne], notatniki samoprzylepne, litery samoprzylepne,
kalendarze spotkań [agendy], kalendarze z kartkami do wyrywania, kalendarze ścienne, kartki motywacyjne, książeczki do kolorowania dla dorosłych, książki do podpisu, lekcje
drukowane, materiały edukacyjne i instruktażowe, notesy
reporterskie, organizery osobiste, oprawione plakaty, plany
dnia [terminarze], plany drukowane, podręczniki instruktażowe, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje promocyjne, terminarze [materiały drukowane], wkłady
uzupełniające do kalendarza, wykłady drukowane, zeszyty
ćwiczeń z naklejkami, bloczki do pisania, biurowe artykuły
papiernicze, bloczki notatnikowe, czyste dzienniki, czyste
papierowe zeszyty, etui na przybory do pisania, kalendarze
na biurko, kalendarze kieszonkowe, kalendarze wskazujące
dzień tygodnia, kołonotatniki, artykuły papiernicze do pisania, artykuły biurowe, zeszyty ćwiczeń, planery drukowane,
stojaki na kalendarz, podkładki na biurko z kalendarzem,
organizery kieszonkowe, organizery na biurko, organizery
[stojaki] na notatki, notesy, notesy kieszonkowe, notatniki
[notesy], zeszyty, zeszyty wydatków, zeszyty do kaligrafii,
zeszyty z indeksem, papier samoprzylepny, zakładki samoprzylepne, samoprzylepne etykiety drukowane, podkładki samoprzylepne [artykuły papiernicze], samoprzylepne
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narożniki do fotografii, samoprzylepne papierowe ozdoby
na ściany, usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, taśmy
samoprzylepne do celów biurowych, bloczki karteczek samoprzylepnych [artykuły biurowe], arkusze samoprzylepne
z tworzyw sztucznych do wykładania półek, artykuły piśmiennicze, artykuły do korektorowania i ścierania, artykuły
do pisania i stemplowania, materiały szkoleniowe i instruktażowe, karty indeksowe, kartki papieru do robienia notatek, kasetki na papeterię [artykuły biurowe], klipsy do etui
na identyfikatory [artykuły biurowe], dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], długopisy kolorowe, długopisy
z brokatem do materiałów piśmiennych, etykietki na prezenty, etui na identyfikatory [artykuły biurowe], kartki do opakowań na prezenty, kartki okolicznościowe, indeksy, skorowidze, flamastry zakreślacze, zakładki do książek, upominkowe
artykuły papiernicze, piórniki, piórniki pudełka na przybory
do pisania, pojemniki kartonowe, pojemniki papierowe, pojemniki na biurko, pojemniki na korespondencję, pojemniki
na markery, pojemniki kartonowe do pakowania, pojemniki
na karteczki do notowania, pojemniki do archiwizacji dokumentów [segregatory], kosze biurkowe na akcesoria biurkowe, kredki ołówkowe, markery do dokumentów, okładki
na terminarze tygodniowe, okładki notatników, organizery
do użytku biurowego, pamiętniki, dzienniki, papierowe artykuły piśmienne, pieczątki biurowe, pieczątki pamiątkowe
[plomby], pinezki [artykuły papiernicze], pisaki do kaligrafii,
pisaki kolorowe, podkładki do pisania z klipsem, podkładki
na biurko, podpórki do książek, podstawki do długopisów
i ołówków, pojemniki na artykuły papiernicze, przekładki
do dokumentów, przyciski do papieru, przyrządy do rysowania, półki [pojemniki] na dokumenty, pudełka na artykuły
piśmienne, segregatory [artykuły biurowe], skórzane okładki
na książki, skórzane zakładki do książek, spinacze do papieru [materiały piśmienne], stojaki na dokumenty, szablony
[artykuły piśmienne], tablice na notatki, tablice magnetyczne do planowania zajęć i spotkań, tacki na dokumenty [artykuły biurowe], taśma klejąca [materiały piśmienne], teczki
na dokumenty, temperówki, terminarze kieszonkowe, terminarze miesięczne, terminarze na biurko, terminarze roczne,
terminarze tygodniowe, terminarze ścienne, topy [odzież],
szaliki, szlafroki, sukienki damskie, swetry, spodenki, spódnice, skarpetki, rajstopy, rękawiczki, podkoszulki, paski [odzież],
odzież wierzchnia dla niemowląt, odzież wierzchnia dla
dzieci, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla
mężczyzn, odzież niemowlęca, odzież dziecięca, legginsy,
koszulki z nadrukami, koszulki z krótkim rękawem, kostiumy
kąpielowe dla mężczyzn, kostiumy kąpielowe dla kobiet,
kostiumy kąpielowe dla dzieci, koszule, dolne części ubrań
[odzież], bluzki, bluzy sportowe, bielizna dla mężczyzn, bielizna damska, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, akcesoria na szyję, obuwie, nakrycia głowy, 36 wynajem biur
do coworkingu, organizowanie wynajmu nieruchomości,
wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, wynajem
powierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń biurowych,
wynajem lokali na cele biurowe, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowym, 41 biblioteki,
obsługa bibliotek, usługi bibliotek elektronicznych, usługi
bibliotek objazdowych, usługi bibliotek wypożyczających
filmy, usługi bibliotek w zakresie wymiany książek, usługi
z zakresu bibliotek on-line, mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety, magazyny,
zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej on-line, organizowanie warsztatów, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, prowadzenie warsztatów edukacyjnych
w dziedzinie biznesu, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie konfe-
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rencji, kongresów i sympozjów, organizowanie gier i konkursów, 43 usługi kawiarni, dokonywanie rezerwacji restauracji
i posiłków, informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, lodziarnie, serwowanie jedzenia i napojów,
usługi barów z sokami, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi herbaciarni, usługi koktajlbarów, usługi w zakresie
dostarczania napojów, usługi w zakresie sprzedaży posiłków
na wynos, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

507469
(220) 2019 12 02
SUT KINGA KINGMED, Łódź
(znak słowno-graficzny)
KINGMED

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.12,
26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.13
(510), (511) 10 podeszwy ortopedyczne, wkładki ortopedyczne, wymienne wkładki ortopedyczne, podkładki
ortopedyczne do stóp, podkładki ortopedyczne do pięt,
ortopedyczne poduszki do stóp, wkładki do obuwia ortopedycznego, wkładki pod łuk stopy [ortopedyczne], usztywniające wkładki ortopedyczne do obuwia, podkładki pod palce
u stóp [ortopedyczne], ortopedyczne separatory do palców
u stóp, podkładki pod pięty do użytku ortopedycznego,
wkładki nastawiające do palców u stóp [ortopedyczne],
wkładki z podparciem łuków stopy do ortopedycznych butów za kostkę.
(210)
(731)
(540)
(540)

507475
(220) 2019 12 02
GAMES OPERATORS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
JUTSU GAMES

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.24, 26.04.01, 26.04.08,
26.04.11, 26.03.04
(510), (511) 41 usługi gier oferowane w systemie on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej.
507480
(220) 2019 12 02
LOTY MARZEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOTY MARZEŃ B737 SIMULATOR

(210)
(731)
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(531)

29.01.02, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 26.11.03, 26.11.13, 03.07.17, 27.07.01, 27.07.11
(510), (511) 41 instruktaż lotniczy, instruktaż w zakresie latania samolotem, wypożyczanie symulatorów szkoleniowych,
usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów,
ośrodki rozrywkowe, wynajmowanie maszyn rozrywkowych,
usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego, usługi prezentacji audiowizualnych do celów rozrywkowych.
507481
(220) 2019 12 02
WAWRZYNKIEWICZ MAŁGORZATA
DOROTA MIXDENTAL, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MixDental
(210)
(731)

(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 02.09.10
(510), (511) 44 usługi medyczne, konsultacje medyczne, badania medyczne, kliniki medyczne, poradnictwo medyczne,
zapewnianie leczenia medycznego, organizowanie leczenia
medycznego, usługi oceny medycznej, udzielanie informacji
medycznej, usługi obrazowania medycznego, rentgenodiagnostyka z tomografią komputerową w stomatologii, usługi
dentystyczne, konsultacje dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej, pomoc stomatologiczna, stomatologia estetyczna,
stomatologia z sedacją, doradztwo związane ze stomatologią, udzielanie informacji na temat stomatologii, usługi czyszczenia zębów, usługi w zakresie wybielania zębów, usługi
ortodontyczne, chirurgia stomatologiczna, endodoncja,
endodoncja mikroskopowa, periodontologia, implantologia,
protetyka stomatologiczna, usługi z zakresu higieny stomatologicznej i profilaktyki stomatologicznej.
507482
(220) 2019 12 02
PREMIUM-VET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PREMIUM VET
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 03.07.03,
03.07.19, 03.07.24
(510), (511) 5 szczepionki weterynaryjne, weterynaryjne odczynniki diagnostyczne, preparaty i substancje weterynaryjne, antybiotyki do użytku weterynaryjnego, płyny do celów
weterynaryjnych, aminokwasy do celów weterynaryjnych,

Nr ZT02/2020

enzymy do celów weterynaryjnych, wazelina do celów
weterynaryjnych, pożywki do celów weterynaryjnych, kultury do użytku weterynaryjnego, tłuszcze do celów weterynaryjnych, leki do celów weterynaryjnych, owadobójcze
weterynaryjne środki do mycia, preparaty radioaktywne
do diagnozy weterynaryjnej, substraty reakcji do diagnozy
weterynaryjnej, preparaty farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, komórki macierzyste do celów weterynaryjnych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych,
preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty
diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty bakteryjne do celów weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne
do celów weterynaryjnych, preparaty higieniczne do celów
weterynaryjnych, preparaty sanitarne do celów weterynaryjnych, preparaty aminokwasowe do celów weterynaryjnych,
suplementy diety do celów weterynaryjnych, odczynniki
biologiczne do celów weterynaryjnych, preparaty biochemiczne do celów weterynaryjnych, dodatki odżywcze
do celów weterynaryjnych, odczynniki chemiczne do celów
weterynaryjnych, środki dezynfekujące do użytku weterynaryjnego, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych,
papier odczynnikowy do celów weterynaryjnych, preparaty
kantarydowe do użytku weterynaryjnego, odczynniki stosowane w genetycznej diagnostyce weterynaryjnej, produkty
przeciw zakażeniom do użytku weterynaryjnego, suplementy do pasz do celów weterynaryjnych, dietetyczna żywność
przystosowana do użytku weterynaryjnego, dietetyczne
substancje przystosowane do użytku weterynaryjnego,
suplementy do karm do celów weterynaryjnych, probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku weterynaryjnego,
medyczne dodatki do żywności do użytku weterynaryjnego, odczynniki do użytku laboratoryjnego in vitro do celów
weterynaryjnych, witaminy dla zwierząt, środki odstraszające
owady dla zwierząt, suplementy lecznicze do żywności dla
zwierząt, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla zwierząt,
suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci mieszanki napojów w proszku, 31 żywy drób, drób do celów
hodowlanych, artykuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich, kasze dla drobiu, karma dla drobiu, produkty do tuczenia zwierząt, ściółka dla małych zwierząt, ściółka dla ptaków,
spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, preparaty zwiększające niesienie się drobiu, artykuły spożywcze dla kurczaków, artykuły spożywcze
dla zwierząt gospodarskich, karma dla ptaków, nasiona dla
ptaków, pasza dla zwierząt tucznych, preparaty spożywcze
dla zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, materiały na podściółkę dla zwierząt, 44 usługi weterynaryjne, weterynaryjne usługi doradcze, usługi chirurgii
weterynaryjnej, udzielanie informacji dotyczących usług weterynaryjnych, specjalistyczne doradztwo w zakresie usług
weterynaryjnych, usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnego przemysłu farmaceutycznego, usługi informacyjne
dotyczące weterynaryjnych produktów farmaceutycznych,
usługi informacji weterynaryjnej świadczone za pośrednictwem Internetu, znakowanie zwierząt, kliniki dla zwierząt,
opieka nad zwierzętami, doradztwo dotyczące żywienia
zwierząt, zabiegi higieniczne dla zwierząt, doradztwo związane z hodowlą zwierząt, usługi w zakresie hodowli zwierząt
gospodarskich, usługi analiz laboratoryjnych związanych
z leczeniem zwierząt, badania genetyczne zwierząt do celów diagnostyki lub leczenia, sterylizacja zwierząt.
507484
(220) 2019 12 02
WOŹNIAK KAMIL ADC AGENCJA ARTYSTYCZNA,
Zagościniec
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT02/2020
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(540) cukrem i solą

41

gi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie restauracji [brasserie], usługi
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie
żywności i napojów na wynos.
(210)
(731)
(540)
(540)

507490
(220) 2019 12 02
GAMES OPERATORS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
GO GAMES OPERATORS

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.16, 26.01.18, 26.01.22, 24.17.02, 26.13.01
(510), (511) 29 zapiekanki, frytki, frytki ziemniaczane, przekąski ziemniaczane, 30 kanapki, nadziewane kanapki, kanapki
z hamburgerem, lody.
507489
(220) 2019 12 02
TESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Karcma Po Zbóju
(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
27.05.19, 27.05.22, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 41 usługi gier oferowane w systemie on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej.
(531) 27.05.01, 27.05.09
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, dokonywanie rezerwacji
restauracji i posiłków, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości,
organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie
posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje
oferujące dania na wynos, restauracje serwujące wykwintne
artykuły spożywcze, restauracje z grillem, rezerwacja stolików
w restauracjach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie
napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla
gości, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, usługi restauracji sprzedających
posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji miejsc
w restauracjach, usługi w zakresie dostarczania napojów, usłu-

507506
(220) 2019 12 03
FINGROW CONSULTING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FINGROW CARS

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 01.15.23, 26.01.01,
26.01.03, 26.13.25
(510), (511) 39 wynajem samochodów, wynajem łodzi, wynajem autokarów, wynajmowanie miejsc parkingowych,
usługi taksówek, usługi kierowców, usługi car-sharingu.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

505937, 505945, 505996, 505997, 505999, 506000

2

499532, 505996, 505999, 506754

3

499772, 500400, 502320, 505912, 505913, 505997, 505999, 506000, 506598, 506600, 506609, 506758, 507221

4

505996, 506082, 506488, 506573

5

500400, 502320, 505912, 505913, 505991, 506004, 506006, 506008, 506010, 506211, 506598, 506600, 506609,
507201, 507203, 507205, 507210, 507212, 507220, 507224, 507227, 507245, 507247, 507482

6

501530, 501531, 506220

7

501530, 501531, 502515, 505442, 506155, 506755, 506782

8

501530, 501531

9

499776, 502515, 505181, 505183, 505184, 505185, 505186, 505504, 505788, 506155, 506464, 506465, 506502,
506745, 506807, 507268, 507270

10

500400, 506807, 507446, 507469

11

505442

12

502515, 506123, 506124, 506782

13

506801

14

498378, 506059, 506216, 506745

16

499768, 499778, 502250, 505181, 505183, 505184, 505185, 505186, 505279, 505504, 505788, 505937, 505945,
506464, 506465, 506478, 506502

18

499767, 499768, 506059, 506216, 506586, 506745

19

499532, 506220, 506579, 506659

20

506124, 507426

21

499777, 505279, 505937, 505945, 506017, 506807

22

505442

24

499774

25

499768, 499775, 505181, 505183, 505184, 505185, 505186, 505279, 505504, 505788, 506059, 506586, 506745,
506807

26

498378, 499774

28

499551, 499768, 499774, 505181, 505183, 505184, 505185, 505186, 505504, 505750, 505788, 505963, 506124,
506144

29

503770, 505442, 506127, 506483, 506634, 506768, 507484

30

499774, 503770, 505605, 506127, 506140, 506483, 506534, 507443, 507484

31

499551, 502250, 507482

32

499668, 499774, 503770, 505919, 506127, 506158, 506463, 506483

33

505880

34

506635

35

499769, 501530, 501531, 502250, 502515, 502547, 505181, 505183, 505184, 505185, 505186, 505504, 505589,
505689, 505788, 505893, 505927, 506015, 506127, 506155, 506211, 506216, 506220, 506464, 506465, 506478,
506483, 506502, 506532, 506573, 506579, 506598, 506609, 506690, 506758, 506782, 506801, 506807, 507268,
507270, 507467

36

502547, 507467

37

499984, 502515, 505442, 505689, 506220, 506478, 506479, 506752, 506766, 507423
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43

2

1

38

503477, 505181, 505183, 505184, 505185, 505186, 505504, 505788

39

502547, 504887, 505997, 506000, 506015, 506017, 506158, 506483, 506573, 507506

40

502515, 503473, 505750, 505996, 505999, 506015, 507446

41

502515, 504887, 504991, 505181, 505183, 505184, 505185, 505186, 505279, 505504, 505589, 505788, 505927,
506220, 506223, 506464, 506465, 506478, 506502, 506524, 506532, 507467, 507475, 507480, 507490

42

498378, 499984, 502515, 505181, 505183, 505184, 505185, 505186, 505504, 505788, 505963, 506478, 507268,
507270

43

504956, 504958, 505880, 506127, 506220, 507451, 507467, 507489

44

506185, 506524, 507446, 507481, 507482

45

506478, 506532

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

4 SZMERY
AA BABY SOFT
AA BABY
Adrecard
adrino
AL-FA QUALITA ‚ITALIANA
Amertil
amki SUPERFOODS
Best Cool
Best Fiber
Best Max
Best Orange
Best Weld
BIOFARM
BIOFARM
Biotynox
BIOVELLA
Bioxynium Complex
BOHOPLUME
Browar Kazimierz
CAGE MOTORSPORT
CARP ONLINE
CHRUPKO JADY
COMMERCECON BUDUJEMY DLA PRZEMYSŁU
COMMERCECON BUDUJEMY DLA PRZEMYSŁU
COOL DRINK TYP SHAKE O SMAKU
ANANASOWO KOKOSOWYM
CP GREEN ENERGY
cukrem i solą
CZARODZIEJ
DEPILAN
DRAGON
e SKLEP.pl ZAKUPY W INTERNECIE
EASTWORKS
EBG
ECOPOLY ECO
Energetix
Epilonil
EVEREST OUTDOOR PERFORMANCE
FABRYKA
FEEL THE FLOW
FEMIACTIV
FINGROW CARS
FUTURE GYM STUDIO TRENINGU EMS
Glikostop

506223
505913
505912
507224
505893
501531
507201
506140
505996
506017
505997
506000
505999
506598
506609
507221
506010
506600
506216
506463
505919
499551
505605
506752
506766
499668
503473
507484
505937
506008
506807
502547
505689
505750
506144
507210
507205
506586
505279
504887
506006
507506
505589
507220

GLUCOVER
GO GAMES OPERATORS
H HERKULES
Hematologia
HYLMET pompy z Tucholi
IL Institute of Aviation Warsaw 1926
Immuplant
IQ-MAT
JOBER24
JUNAMA
Just baked!
JUTSU GAMES
Karcma Po Zbóju
KARIWA
KEBE Poland
KINGMED
KOGNI MENTOR
KOLEKTYF
KREISEL POST MIX GOTOWY BETON
DO SŁUPKÓW
KWIATOLUBNI
Lacti Salit
Laxitab
LD SUPERLINE Liggett Ducat
LEX
Losacor
Lotos Turo Truck
LOTOS TURO TRUCK
LOTY MARZEŃ B737 SIMULATOR
M CERTYFIKOWANE TERAPEUTKI Z BALI
M
MAGIC
Magnefar
majonez KĘTRZYŃSKI
MASURIA SPRING
MEDICAL RESEARCH JOURNAL
minu
MixDental
mobilEkspert.pl
MOZART KLUBOKAWIARNIA
Natural
NICOTRIS
OKTAGON
ORLEN
ORLEN

506004
507490
506155
506464
506782
502515
507247
506754
506015
506124
506127
507475
507489
506123
507426
507469
505927
506478
506659
506690
506211
507227
506635
501530
507203
506082
506488
507480
506185
506745
505945
507212
507443
506158
506465
502250
507481
499984
504991
503770
505991
507423
499767
499769
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ORLEN
ORLEN
ORLEN
ORLEN
ORLEN
ORLEN
p promatec
PNŚ na dobry początek
Polska Grupa Spożywcza PGS
Polskie Jarmarki
PREMIUM VET
PRO SHOOTING
PRZESTRZEŃ PEŁNA CZASU
Rutimax
S SECRET ORTHO
SER MARSZAŁKA KOZI DOJRZEWAJĄCY
UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH GRAJAN
Sf SoluFlex
SIBUGOLPL Sp. z o.o. OGIEŃ EKOGROSZEK
ULTRA POPIÓŁ - 3% WARTOŚĆ
OPAŁOWA 27-29 MJ/kg
CIEPŁO SPALANIA 31 MJ/kg
SIARKA 0,3% GRANULACJA 8-25 mm
SPIEKALNOŚĆ 0-3 Ri
skusé
SMART! OKAZJA

2

499772
499774
499775
499776
499777
499778
505442
505504
506483
506220
507482
506801
507467
507245
507446

506768
499532

506573
498378
507268

45
1

Smart! okazja
Tawerna Klipper
TELFON Poland
Terling
TGenius
trzpiotka
TVP DYSTRYBUCJA KINOWA
TVP DYSTRYBUCJA KINOWA
TVP DYSTRYBUCJA KINOWA
TVP DYSTRYBUCJA KINOWA
TVP Dystrybucja Kinowa
TWINGO
Ugotuj nam bajkę
UWOLNIJ CIAŁO
VARIA MEDICA
VARIA
Villa Apartamenty Czar Tatr
Villa Apartamenty Rozeta
VITO
WESTMAR HYDRAULICS
WIFI
WINE EST. 2009 GARAGE WINE & FOOD
YONELLE MEDIFUSION
ZAMOJSKI
ZESPÓŁ REGIONALNY „ LIMANOWIANIE”
IM. LUDWIKA MORDARSKIEGO

2

507270
507451
503477
506758
505963
506059
505181
505183
505184
505185
505186
506755
505788
506524
506502
506579
504958
504956
499768
506479
506534
505880
502320
506634
506532

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.
1505180
1505209
1505228
1505237
1505250
1505290
1505321
1505335
1505374
1505380
1505381
1505402
1505420
1505466
1505512

1505558

1505618
1505661
1505734
1505785

KING-METER (2019 11 25)
CFE: 27.05.01
12
LV (2019 11 05, 2019 05 07)
CFE: 25.07.01, 26.04.12
18, 26
LV (2019 11 05, 2019 05 07)
CFE: 26.04.12, 27.05.22
18, 26
LOUIS VUITTON (2019 11 05, 2019 05 07)
CFE: 27.05.10
18, 25
VISMUTIL (2019 10 11)
5
ALIVE TASTE (2019 08 19)
29, 31
Leon Karssen (2019 11 04,
14, 16, 18, 25,
26, 28
2019 11 04)
NJORD (2019 11 20,
32, 33, 43
2019 05 29)
SAPIENTA (2019 09 15)
CFE: 02.01.05, 17.01.01, 18.01.05, 29.01.13
33
(2019 09 23)
CFE: 28.03.00
30
uno (2019 11 11)
CFE: 26.04.10, 27.05.01
3
FENTACARE (2019 09 26, 2019 05 02)
3, 5
Home Connect (2019 09 03, 2019 03 12)
CFE: 01.15.21, 07.01.08
9, 38
EGYPTIAN PRINCESS (2019 08 14, 2019 02 15)
CFE: 27.05.01, 29.01.15
9, 28, 41
RAISED WITHOUT ANTIBIOTICS (2019 08 12,
2019 05 15)
CFE: 03.07.03, 04.05.13, 05.07.02,
29
08.07.11, 25.01.19, 29.01.13
CCTEG (2019 05 14)
CFE: 27.05.01
1, 2, 4, 7, 9, 11, 12, 16,
19, 35, 36, 37, 39, 40,
41, 42, 43, 44
GO parking (2019 08 01)
CFE: 27.05.09
37, 39
(2019 11 26, 2019 07 16)
CFE: 28.03.00
7
JENTY (2019 11 11,
35, 36, 37, 39
2019 08 05)
GRANUPOTASSE (2019 11 26,
1
2019 07 09)

1505893
1505998
1505999
1506017

1506038
1506096
1506143
1506155
1506198
1506273
1506296
1506302

1506315
1506320
1506332

RINOMATA ROSTICCERIA SAN CARLO 1936
(2019 06 21, 2019 05 30)
CFE: 27.01.01, 27.07.01
29, 30
TOP NOTCH (2019 10 04)
3
Alterra (2019 09 10,
3, 5, 21, 35
2019 04 08)
HOMESIDE SÉLECTION D’EXPERTS
(2019 03 11, 2018 09 21)
CFE: 24.03.01, 24.17.20,
4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16,
26.04.02, 27.05.09,
20, 21, 22, 23, 24, 25,
29.01.15
26, 27
C COULEUR CARAMEL (2019 10 30,
2019 05 02)
CFE: 27.05.09
3
(2019 08 23)
CFE: 28.05.00, 29.01.12
41
Dermarism (2019 06 19, 2019 06 10)
CFE: 28.03.00
3, 35
HIGHCROSS (2019 10 30, 2019 06 26)
CFE: 26.04.04, 27.05.01
9
AGRI DIVES (2019 09 24)
CFE: 05.03.13, 26.04.02, 26.11.01,
1, 5, 31
27.05.24
Babyology (2019 10 31, 2019 09 19)
CFE: 26.01.06, 26.04.18,
3
27.05.08, 29.01.12
WASD.TV (2019 10 10)
CFE: 26.04.09, 27.05.01,
9, 16, 18, 26, 27, 28,
29.01.13
30, 35, 38, 41, 42, 45
R (2019 07 12)
CFE: 18.05.01, 26.13.25,
12, 14, 16, 18, 25, 29,
27.03.15, 27.05.21,
30, 32, 33, 35, 39,
29.01.01
41, 43
HI-ULTRA (2019 10 25)
CFE: 27.01.05, 27.05.01, 29.01.13
28
Reindeer (2019 11 13)
CFE: 27.05.01, 29.01.05
35
BEAUTYLAB (2019 11 15, 2019 05 16)
CFE: 27.05.10
3, 35, 44

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

2

1

1505558,

1505785,

1506198
1505998,

1505999,

1506198

2

1505558

3

1505381,
1506332

1505402,

4

1505558,

1506017

5

1505250,

1505402,

1505999,

1505661,

1506017
1505558,

1506038,

1506143,

1506017,

1506155,

1506296

6

1506017

7

1505558,

8

1506017

9

1505420,

1505466,

11

1505558,

1506017

12

1505180,

1505558,

1506302

14

1505321,

1506017,

1506302

16

1505321,

1505558,

1506017,

1506296,

1506302

18

1505209,

1505228,

1505237,

1505321,

1506296,

19

1505558

20

1506017

21

1505999,

22

1506017

23

1506017

24

1506017

25

1505237,

1505321,

1506017,

1506302

26

1505209,

1505228,

1505321,

1506017,

27

1506017,

1506296

28

1505321,

1505466,

1506296,

1506315

29

1505290,

1505512,

1505893,

1506302

30

1505380,

1505893,

1506296,

1506302

31

1505290,

1506198

32

1505335,

1506302

33

1505335,

1505374,

1506302

35

1505558,
1506332

1505734,

1505999,

36

1505558,

1505734

37

1505558,

1505618,

38

1505420,

1506296
1505618,

1505734,

1506302

1506096,

1506296,

1506273,

1506302

1506017

39

1505558,

40

1505558

41

1505466,

1505558,

42

1505558,

1506296

1506143,

1506296

1506296,

1505734

1506302

1506302,

1506320,

48

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
2

1

43

1505335,

1505558,

44

1505558,

1506332

45

1506296

1506302

Nr ZT02/2020

