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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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Warszawa, dnia 3 lutego 2020 r.

Nr ZT5

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)

478050
(220) 2017 10 21
STRAMA MACIEJ IGNACY MASTRA, Poronin
(znak słowno-graficzny)
TopBrand.

(531)

26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 24.17.02,
29.01.13
(510), (511) 14 biżuteria, biżuteria i wyroby jubilerskie, chronometria (przyrządy -), kamienie szlachetne, perły, metale
szlachetne i ich imitacje, klejnoty, kółka na klucze i breloczki
oraz zawieszki do nich, przyrządy chronologiczne, przyrządy
do mierzenia czasu, przyrządy zegarmistrzowskie, pudełka
na biżuterię i pudełka na zegarki, wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, wyroby jubilerskie [biżuteria], 25 nakrycia głowy, odzież, obuwie.
485200
(220) 2018 04 24
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak graficzno-przestrzenny)
(540)

(210)
(731)

494830
(220) 2019 01 16
PIEKUŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Inowrocław
(540) (znak słowny)
(540) PIEKUŚ
(510), (511) 30 biszkopty, bułka tarta, bułki, ciasto, ciastka,
wypieki, wyroby cukiernicze, torty, mięso w cieście (paszteciki), pierniki, potrawy na bazie mąki, tarty z owocami, wyroby
piekarnicze: pieczywo, pieczywo świeże, pieczywo mrożone,
chleb, chleby bezdrożdżowe, dania gotowe i wytrawne przekąski na bazie zbóż, kanapki nadziewane, kanapki, lody, lody
mleczne, lody owocowe, sorbety [lody wodne], mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, pizza, 35 usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej biszkoptów, bułki tartej, bułek, ciast,
ciastek, wypieków, wyrobów cukierniczych, mięs w cieście
(paszteciki), pierników, potraw na bazie mąki, tart z owocami, wyrobów piekarniczych, pieczywa, pieczywa świeżego,
pieczywa mrożonego, chlebów, chlebów bezdrożdżowych,
dań gotowych i wytrawnych przekąsek, kanapek nadziewanych, kanapek, lodów, lodów mlecznych, lodów owocowych,
sorbetów [lodów wodnych], mrożonych wyrobów cukierniczych zawierających lody, pizzy, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z herbatą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami,
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z deserami,
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z wyrobami
piekarniczymi, 43 usługi cukierni, usługi kawiarni, usługi koktajlbarów, usługi lodziarni, usługi restauracyjne, usługi restauracji fast-food, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, oferowanie żywności i napojów, organizowanie imprez
okolicznościowych poprzez zapewnienie jedzenia i napojów,
przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia
i napojów, usługi barów i restauracji.
(210)
(731)

496476
(220) 2019 02 27
KUJTKOWSKA-GLANERT DOMINIKA HAIR4YOU,
Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) GoldLine
(510), (511) 10 włosy ludzkie jako protezy, włosy naturalne
jako protezy, włosy sztuczne jako protezy, włosy syntetyczne jako protezy, 26 włosy ludzkie, włosy naturalne, włosy
sztuczne, włosy syntetyczne, włosy do przedłużania, warkocze z włosów, treski z włosów, ozdoby do włosów, siatki
na włosy, pasemka z włosów na mikroringi, pasemka z włosów na keratynę, pasemka z włosów na ultradźwięk, włosy
na taśmie materiałowej, włosy na taśmie silikonowej, włosy
na spinkach, grzywki z włosów, kitki z włosów na spinkach,
peruki z włosów naturalnych, peruki z włosów sztucznych,
dopinki z włosów do fryzur, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sieci sklepów i na stronie inter(210)
(731)

(531) 01.05.25, 21.01.16, 29.01.12, 08.05.01, 08.05.25, 21.03.01
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, szynka, wyroby na bazie mięsa.
(210) 494197
(220) 2018 12 21
(731) WNUK TOMASZ TENDO, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) Skin Advisor Expert
(510), (511) 3 kosmetyki.
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netowej zarówno w hurcie jak i detalu w tym usługi prowadzenia hurtowni, sklepów detalicznych stacjonarnych
i internetowych oraz sprzedaży bezpośredniej i wysyłkowej
artykułów takich jak: włosy ludzkie jako protezy, włosy naturalne jako protezy, włosy sztuczne jako protezy, włosy
syntetyczne jako protezy, włosy ludzkie, włosy naturalne,
włosy sztuczne, włosy syntetyczne, włosy do przedłużania,
warkocze z włosów, treski z włosów, ozdoby do włosów,
siatki na włosy, pasemka z włosów na mikroringi, keratyna, włosy na taśmie, tapeon, włosy na clip, grzywki z włosów, kitki z włosów, peruki i wyroby perukarskie, akcesoriów do przedłużania włosów oraz wyrobów perukarskich,
szczotki do włosów, grzebienie do włosów, 44 przedłużanie i zagęszczanie włosów, masaż, masaż leczniczy, masaż
rehabilitacyjny, masaż relaksacyjny, masaż klasyczny, masaż
gorącymi kamieniami, masaż aroma-terapeutyczny, masaż
czekoladowy, drenaż limfatyczny, masaż wspomagający
odchudzanie, masaż bańką chińską, henna, henna brwi,
henna rzęs, regulacja brwi, makijaż trwały, makijaż trwały
oczu, makijaż trwały brwi, zabiegi pielęgnacyjne na twarz,
peeling chemiczny, mikrodermabrazja, mikrodermabrazja
z infuzją, nieinwazyjna metoda odmładzania skóry, mezoterapia igłowa, medycyna estetyczna, laserowe usuwanie
znamion skórnych, laserowe usuwanie zmian skórnych, laserowe zamykanie naczyń, depilacja laserowa, odmładzanie
i lifting z zastosowaniem nici, pielęgnacja dłoni i paznokci,
manicure, pedicure, mikrodermabrazja diamentowa, aromaterapia, chirurgia plastyczna, fizjoterapia, fizykoterapia,
usługi fryzjerskie, usługi sauny, usługi solarium, tatuowanie,
usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi logopedyczne,
usługi medycyny alternatywnej, usługi wizażu, peeling
kawitacyjny, usługi kosmetyczne, medycyna estetyczna,
usuwanie zmarszczek, powiększanie ust, odchudzanie, modelowanie sylwetki, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, usługi w zakresie chirurgii plastycznej, usługi w zakresie
kosmetyki leczniczej, profilaktycznej i upiększającej, odnowy biologicznej, laseroterapii, muzykoterapii, koloroterapii,
akupunktury, krioterapii.
496543
(220) 2019 03 04
BOHDANOWICZ ADRIAN, LACHOWSKI JAROSŁAW,
WIMMER MAŁGORZATA WILABS SPÓŁKA CYWILNA,
Owsianka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ebadu

(210)
(731)

(531) 29.01.06, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą w dziedzinie technologii informacyjnej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej,
doradztwo podatkowe [rachunkowość], doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, usługi konsultingowe
w zakresie księgowości podatkowej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
41 usługi wydawnicze i reporterskie, usługi edukacyjne
i instruktażowe, tłumaczenia, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
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organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, tłumaczenia,
42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój,
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo,
konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, badania naukowe, chmura obliczeniowa, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, hosting
serwerów, hosting stron internetowych, opracowywanie
oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, tworzenie platform
komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, wynajmowanie serwerów www,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
497743
(220) 2019 03 26
GRUPA CEZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Nowy Sącz
(540) (znak słowny)
(540) Wałkowane
(510), (511) 32 koktajle bezalkoholowe, napoje na bazie
owoców lub warzyw, napoje orzeźwiające, owoce (bezalkoholowe napoje z soków), owocowe nektary, soki, soki warzywne(napoje), 33 koktajle, 43 bary szybkiej obsługi (snack-bary), restauracje samoobsługowe, usługi restauracyjne.
(210)
(731)

499262
(220) 2019 04 29
ENSILA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bolesławiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R READY

(210)
(731)

(531) 26.15.09, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.04
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalowe do celów budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne
i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe,
pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu,
kasy pancerne, 19 materiały, niemetalowe, do użytku w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe, do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne, niemetalowe, pomniki niemetalowe, 35 reklama, zarządzanie
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności
gospodarczej, prace biurowe, 37 usługi budowlane, naprawy
związane z branżą budowlaną, usługi instalacyjne związane
z branżą budowlaną.
499965
(220) 2019 05 17
SARAN ENTERPRISES LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

8
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(540) SARAN ENTERPRISES food safe spices and additives

(531) 05.05.20, 05.03.13, 05.03.15, 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 suszone owoce i warzywa, 30 kawa, herbata,
ryż, sól, przyprawy, zioła suszone.
500005
(220) 2019 05 20
KRUDYSZ BARTOSZ, KWIECIEŃ JACEK DAILYFRUITS
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dailyfruits
(210)
(731)

(531) 05.07.13, 27.05.01, 26.11.02, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa świeżych
owoców, nieprzetworzonych owoców, świeżych owoców
cytrusowych, owoców cytrusowych, świeżych owoców
tropikalnych, świeżych owoców organicznych, kompozycji
świeżych owoców, świeżych mieszanek owocowych, mieszanek owoców suszonych, mieszanek przekąsek składających się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych,
mieszanek przekąsek składających się z przetworzonych
owoców i przetworzonych orzechów, mieszanek spożywczych składających się z płatków zbożowych i suszonych
owoców, muesli, 44 doradztwo dietetyczne, usługi dietetyków, usługi świadczone przez dietetyków, usługi doradcze
w zakresie dietetyki, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, poradnictwo dietetyczne, planowanie i nadzorowanie diety, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających,
usługi doradcze związane z dietą, profesjonalne doradztwo
związane z dietą, udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego.
500009
(220) 2019 05 20
KRAUZA TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE FRED, Bojano
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRED CENTRUM OBSŁUGI POJAZDÓW
(210)
(731)

(531) 18.01.07, 18.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części
samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
części samochodowych, 37 konserwacja, serwis i naprawa
pojazdów, doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, dostarczanie informacji o naprawach pojazdów, dostarczanie infor-
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macji o konserwacji pojazdów, instalacja części zamiennych
do pojazdów, instalowanie części do pojazdów, konserwacja
i naprawa pojazdów silnikowych do transportu pasażerów,
konserwacja i naprawa pojazdów, konserwacja i naprawy
pojazdów silnikowych, konserwacja lub naprawa pojazdów
samochodowych, konserwacja pojazdów, konserwacja pojazdów mechanicznych, konserwacja samochodów, konserwacja, serwis, strojenie i naprawa silników, kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem naprawy, kontrola pojazdów
przed przeprowadzeniem konserwacji, ładowanie akumulatorów do pojazdów, nakładanie farb antykorozyjnych na pojazdy, naprawa ciężarówek, naprawa i konserwacja części
podwozia oraz nadwozia pojazdów, naprawa i konserwacja pojazdów lądowych, naprawa i konserwacja pojazdów
mechanicznych, ich części oraz silników pojazdów mechanicznych i części do nich, naprawa i konserwacja pojazdów
transportu publicznego, naprawa i konserwacja pojazdów
elektrycznych, naprawa i konserwacja układów chłodzenia
w pojazdach mechanicznych, naprawa i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób trzecich, naprawa karoserii
samochodowych, naprawa kół, naprawa przednich szyb, naprawa sprzęgieł do pojazdów lądowych, naprawa układów
hamulcowych do pojazdów, naprawa układów zawieszenia
do pojazdów, naprawa wykończenia w pojazdach mechanicznych, naprawy i obsługa samochodów, naprawy przyczep, naprawy samochodów, organizowanie naprawy pojazdów, organizowanie wstawiania szyb do wymiany w pojazdach, organizowanie wstawiania przednich szyb do wymiany w pojazdach, przebudowa chłodnic pojazdów, przegląd
pojazdów, przegląd samochodów, regeneracja silników pojazdów, regulacja silników, remont pojazdów, serwisowanie
pojazdów dostawczych, smarowanie pojazdów, smarowanie
pojazdów drogowych, smarowanie samochodów, strojenie
silników samochodowych, udzielanie informacji związanych
z naprawą pojazdów lądowych, usługi awaryjnych napraw
pojazdów, usługi doradcze w zakresie naprawy pojazdów,
usługi doradcze w zakresie naprawy pojazdów silnikowych,
usługi napraw awarii pojazdów, usługi stacji naprawy pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów, usługi stacji obsługi
samochodów, usługi warsztatów naprawy pojazdów silnikowych, usługi warsztatów naprawy pojazdów, usługi warsztatów samochodowych w zakresie konserwacji pojazdów,
usługi warsztatów w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów mechanicznych, usługi wymiany oleju samochodowego, ustawianie zbieżności kół, wymiana amortyzatorów, wymiana rur wydechowych, wyważanie kół, wyważanie opon,
odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, naprawa lub konserwacja
urządzeń do klimatyzacji, usługi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, usługi uszczelniania otworów wentylacyjnych
urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, instalacja alarmów, instalowanie alarmów przeciwwłamaniowych, naprawa alarmów,
naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, usługi w zakresie
instalowania alarmów, konserwacja i serwisowanie alarmów
antywłamaniowych, 39 organizacja wynajmu pojazdów, organizowanie wynajmu pojazdów, organizowanie wynajmu
samochodów, organizowanie wynajmu wszelkich środków
transportu, organizowanie wypożyczania pojazdów, transport wynajętych samochodów, rezerwacja samochodów
do wynajęcia, rezerwacja wypożyczanych samochodów,
kontraktowy wynajem pojazdów, udostępnianie pojazdów
do wynajmu, udzielanie informacji o samochodach do wynajęcia za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji
związanych z usługami wynajmu samochodów, usługi agencji rezerwującej wynajem samochodów, usługi lokalizacji
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pojazdów, usługi wynajmu lądowych pojazdów silnikowych,
usługi wynajmu pojazdów samochodowych, usługi wynajmu pojazdów silnikowych, usługi wynajmu samochodów,
wynajem pojazdów, wynajem pojazdów pasażerskich, wynajem pojazdów silnikowych, wynajem pojazdów użytkowych, wynajem samochodów, wynajem silnikowych pojazdów lądowych, wynajem pojazdów transportowych.
500018
(220) 2019 05 20
UZNANYPRAWNIK.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) § uZnanyPrawnik.pl
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 24.17.25
(510), (511) 35 usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów
lojalnościowych dla klientów, pośrednictwo w zawieraniu
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, reklama
usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika
online do przeszukiwania, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, marketing internetowy,
kampanie marketingowe, usługi marketingowe, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, marketing
usług na rzecz innych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych,
promowanie usług osób trzecich w Internecie, promowanie
usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach
internetowych, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynku, audyt, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi porównywania cen, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, pozyskiwanie danych
do komputerowej bazy danych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, obróbka tekstów, rozpowszechnienie ogłoszeń
reklamowych, opinie, sondaże, pomoc przedsiębiorstwom
w działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności
gospodarczej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, prognozy ekonomiczne, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, public relations, agencje public relations,
publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, reklamy korespondencyjne, rynkowe badania, sortowanie danych w bazach komputerowych,
promocja dla osób trzecich, statystyczne zestawienia, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, zarządzanie zbiorami informatycznymi, informacja marketingowa, usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi informacyjne dotyczące przedsiębiorstw, usługi informacyjne dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie rynku konsumentów, usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, usługi
informacyjne w zakresie przetwarzania danych, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie ocen możliwości biznesowych, usługi informacyjne w zakresie działalności go-
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spodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej lub Internetu, promocyjne
usługi handlowe, usługi promocyjne i reklamowe, usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje,
45 doradztwo prawne; usługi prawne; usługi rejestracyjne;
mediacja; usługi informacji prawnej; dostarczanie informacji
prawnych; kompilacja informacji prawnych; usługi radców
prawnych; usługi asystentów prawnych; uwierzytelnianie
dokumentów prawnych; usługi monitorowania prawnego;
sporządzanie ekspertyz prawnych; usługi wsparcia prawnego; usługi prawne dotyczące testamentów; usługi komornicze; usługi prawne pro bono; badanie stanu prawnego nieruchomości; pośrednictwo w procedurach prawnych; organizowanie świadczenia usług prawnych; profesjonalne konsultacje prawne dotyczące franchisingu; badania prawne;
rejestrowanie nazw domen; porady prawne i zastępstwo
procesowe; monitorowanie znaków towarowych; licencjonowanie praw autorskich; pomoc prawna przy tworzeniu
umów; porady prawne w zakresie franchisingu; licencjonowanie zastosowań patentowych; licencjonowanie koncepcji
franczyzowych; licencjonowanie znaków towarowych; licencjonowanie baz danych ; doradztwo prawne w dziedzinie
opodatkowania; usługi w zakresie pomocy prawnej; udzielanie informacji dotyczących usług prawnych; usługi w zakresie badań prawnych; udzielanie opinii prawnych przez ekspertów; usługi w zakresie doradztwa prawnego; usługi
prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej; usługi prawne z zakresu wykorzystywania patentów; usługi
prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych; usługi
prawne dotyczące praw własności intelektualnej; świadczenie usług w zakresie badań prawnych; doradztwo związane
z osobistymi sprawami prawnymi; usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych; badania [wyszukiwanie]
w zakresie informacji prawnych; usługi prawne związane z licencjonowaniem praw autorskich; usługi prawne związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej; licencjonowanie
praw związanych z filmami; licencjonowanie patentów i zastosowań patentowych; doradztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej; usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych; przygotowywanie raportów
prawnych z zakresu praw człowieka; usługi w zakresie badań
i dochodzeń prawniczych; usługi w zakresie alternatywnego
rozstrzygania sporów; usługi doradcze związane z prawami
konsumenta; usługi związane z przeniesieniem tytułu własności; doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe; udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania; usługi licencjonowania
związane z prawami do przedstawień; usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich; licencjonowanie praw własności przemysłowej i praw autorskich; usługi
prawne związane z eksploatacją praw autorskich do filmów;
usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich
do druków; usługi prawnicze związane z prawami do własności wakacyjnej; usługi monitorowania znaków towarowych do celów doradztwa prawnego; usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych;
monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego; licencjonowanie praw związanych z wykorzystywaniem zdjęć; usługi licencjonowania związane
z produkcją towarów; licencjonowanie praw związanych
z produkcjami telewizyjnymi; usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm; licencjonowanie praw związanych
z produkcjami audio; usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw do transmisji; usługi prawne związane z eksploatacją praw własności intelektualnej; licencjonowanie
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praw związanych z produkcjami wideo; usługi prawne
świadczone w związku z procesami sądowymi; usługi prawne związane z eksploatacją praw do emisji; licencjonowanie
materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo; licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju; usługi prawne w zakresie
procedur związanych z prawami własności przemysłowej;
usługi badań prawnych i sądowych w dziedzinie własności
intelektualnej; udostępnianie informacji dotyczących usług
prawnych za pośrednictwem strony internetowej; licencjonowanie praw do filmów, produkcji telewizyjnych i wideo;
licencjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie
praw autorskich; licencjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie znaków towarowych; usługi prawne związane z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw autorskich; eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa
autorskiego poprzez licencjonowanie; usługi prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania
i udzielania praw licencyjnych; rejestracja nazw domen
w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej; usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami własności intelektualnej; licencjonowanie praw związanych z programami, produkcjami i formatami telewizyjnymi, wideo i radiowymi;
usługi prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi
i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw;
usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi,
wideo i muzycznymi; usługi prawne związane z ochroną
i wykorzystywaniem praw autorskich do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych i muzycznych; zarządzanie
i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez licencjonowanie na rzecz osób trzecich.
500041
(220) 2019 05 21
JASKOT SPÓŁKA JAWNA T. JASKOT G. JASKOT,
Siekierczyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIEGER
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(540) ENERGYON INNOVATIVE SOLUTIONS

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 baterie anodowe, baterie do oświetlania,
baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie słoneczne, instalacje elektryczne, panele słoneczne
do wytwarzania energii elektrycznej, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, ładowarki do baterii, łączniki elektryczne, prostowniki, przełączniki elektryczne, pulpity rozdzielcze [elektryczność], reduktory
[elektryczność], skrzynki rozgałęźne [elektryczność], sprzężenia elektryczne, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, szafy rozdzielcze [elektryczność], tablice rozdzielcze
[elektryczność], transformatory elektryczne, transformatory
podwyższające napięcie.
500044
(220) 2019 05 21
BWS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zaczernie
(540) (znak słowny)
(540) GOSPODAR
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210)
(731)

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

500154
(220) 2019 05 23
FORTEM CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Fortem Capital S.A.

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 brony talerzowe, urządzenia zamiatające,
dmuchawy lub wentylatory do sprężania, zasysania i transportu ziarna, glebogryzarki, kosiarki bijakowe, kosiarki
do traw (maszyny), kosiarki do zarośli (maszyny), kultywatory,
ładowarki przednie do traktorów, łyżki (części maszyn), maszyny do mieszania betonu, maszyny do obróbki drewna,
maszyny do pielenia, maszyny do paletowania, maszyny
do przenoszenia palet, maszyny do podnoszenia ładunków,
maszyny do przenoszenia ziemi, maszyny do przesiewania,
maszyny do przesiewania ziemi, maszyny do robót leśnych,
maszyny do rozdrabniania, maszyny do separacji zbóż, maszyny do siania, maszyny do uprawy międzyrzędowej, maszyny do usuwania śniegu, maszyny do użytku w rolnictwie,
zamiatarki ulic (maszyny), pługi stanowiące maszyny w rolnictwie, rozsiewacz nawozów (sprzęt rolniczy w postaci
przyczep do traktorów), pługi (sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów), pługi śnieżne, pługi śnieżne wirnikowe,
maszyny rolnicze do kultywacji.
(210) 500042
(220) 2019 05 21
(731) SZEWCZYK HANNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.03.05, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy, 37 usługi budowlane, naprawy,
usługi instalacyjne.
501213
(220) 2019 06 16
TEAM PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stradomia Wierzchnia
(540) (znak słowny)
(540) PANORAMAH
(510), (511) 6 metalowe: materiały budowlane, przenośne
konstrukcje budowlane, osprzęt do drzwi i okien, futryny
do drzwi, ograniczniki do okien i drzwi, okucia budowlane,
zamknięcia do drzwi i okien, zawiasy, parapety, 19 niemetalowe: materiały budowlane, stolarka otworowa, okna, drzwi
i futryny, okucia drzwi i okien, przegrody, ścianki, parapety, konstrukcje przenośne, okna drzwi przeciwpożarowe,
35 sprzedaż następujących towarów: materiały budowlane metalowe, przenośne konstrukcje budowlane metalowe, osprzęt do drzwi i okien metalowy, metalowe futryny
do drzwi, metalowe ograniczniki do okien i drzwi, metalowe
okucia budowlane, metalowe zamknięcia do drzwi i okien,
metalowe zawiasy, metalowe parapety, materiały budowlane niemetalowe, stolarka otworowa niemetalowa, okna niemetalowe, drzwi i futryny niemetalowe, okucia drzwi i okien
niemetalowe, przegrody niemetalowe, witryny niemetalowe, ścianki niemetalowe, parapety niemetalowe, konstruk(210)
(731)
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cje przenośne niemetalowe, okna drzwi przeciwpożarowe
niemetalowe, 37 informacja o materiałach budowlanych,
nadzór budowlany, techniczny, usługi budowlane, roboty
wykończeniowe, montaż i wymiana stolarki otworowej.
501214
(220) 2019 06 16
TEAM PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stradomia Wierzchnia
(540) (znak słowny)
(540) AXIS
(510), (511) 6 metalowe: materiały budowlane, przenośne
konstrukcje budowlane, osprzęt do drzwi i okien, futryny
do drzwi, ograniczniki do okien i drzwi, okucia budowlane,
zamknięcia do drzwi i okien, zawiasy, parapety, 19 niemetalowe: materiały budowlane, stolarka otworowa, okna, drzwi
i futryny, okucia drzwi i okien, przegrody, ścianki, parapety, konstrukcje przenośne, okna drzwi przeciwpożarowe,
35 sprzedaż następujących towarów: materiały budowlane metalowe, przenośne konstrukcje budowlane metalowe, metalowy osprzęt do drzwi i okien, metalowe futryny
do drzwi, metalowe ograniczniki do okien i drzwi, metalowe
okucia budowlane, metalowe zamknięcia do drzwi i okien,
metalowe zawiasy, metalowe parapety, materiały budowlane niemetalowe, niemetalowa stolarka otworowa, okna niemetalowe, drzwi i futryny niemetalowe, okucia drzwi i okien
niemetalowe, przegrody niemetalowe, witryny niemetalowe, ścianki niemetalowe, parapety niemetalowe, konstrukcje przenośne niemetalowe, okna drzwi przeciwpożarowe
niemetalowe, 37 informacja o materiałach budowlanych,
nadzór budowlany, techniczny, usługi budowlane, roboty
wykończeniowe, montaż i wymiana stolarki otworowej.
(210)
(731)

502275
(220) 2019 07 15
MIELECKA-TRZEPIZUR DOROTA PRAKTYKA
DERMATOLOGICZNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) COSMETDERM
(510), (511) 9 CPU - procesory, dane na nośnikach optycznych i magnetycznych, dyski: kompaktowe, magnetyczne
i optyczne, dyski optyczne kompaktowe, dyskietki, filmy, filmy
animowane, filmy rysunkowe, instrukcje obsługi i podręczniki dla użytkowników zapisane w formie cyfrowej do komputerów i oprogramowania komputerowego, w szczególności
na dyskietkach lub CD - ROM-ach, karty magnetyczne i inteligentne, komputerowe programy, karty magnetyczne
kodowane, nośniki: danych magnetycznych, magnetyczne
informacji, optyczne informacji i płyt ciemniowych, notesy
elektroniczne, oprogramowanie komputerowe do wprowadzania i wywoływania informacji z Internetu i światowej
sieci www, programy komputerowe rozprowadzane on-line
poprzez Internet i sieć, taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy
magnetyczne, zintegrowane karty z obwodami, 16 fisze, albumy, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma, obwoluty, okładki papierowe
na dokumenty, materiały drukowane, pieczęcie papierowe,
etykiety nie z materiału tekstylnego, formularze - blankiety,
fotografie reklamowe i artystyczne, folia z tworzywa sztucznego i z pęcherzykami powietrza do pakowania, gazety,
druki, odbitki graficzne, kalendarze, kalendarze z kartkami
do zdzierania, wyroby z kartonu, katalogi, koperty, papier
do kopiowania, książki, papier do pisania listów, materiały
piśmienne, materiały fotograficzne zawarte w tej klasie, materiały informacyjne i dydaktyczne na foliach, materiały przeznaczone dla artystów, naklejki adresowe, nalepki, naklejki
- materiały piśmienne, obwoluty papierowe na dokumenty,
(210)
(731)
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ołówki, tablice ogłoszeniowe na afisze kartonowe i/lub papierowe, pióra wieczne, plakaty, prospekty, przybory szkolne
- artykuły piśmienne, opakowania, papier, karton i tworzywa sztuczne do pakowania, torby do pakowania z papieru,
kartonu lub z tworzyw sztucznych, błony z tworzyw sztucznych do paletyzacji samoprzylepne i rozciągliwe, taśma
klejąca - materiały piśmienne, taśmy z papieru lub kartonu
do pakowania, pudełka kartonowe lub papierowe, papier
pakowy, taśmy papierowe, taśmy samoprzylepne do celów
papierniczych i pakownia, torebki do pakowania z papieru
lub tworzyw sztucznych, papierowe lub kartonowe kontenery do pakowania, etykiety bagażowe, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, 35 usługi w zakresie - zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie wielobranżowym, usługi agencji importowych i eksportowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary poprzez
katalog wykorzystując zamówienia korespondencyjne lub
używając środków telekomunikacji, jak również oglądać i kupować te towary na stronie Web dotyczącej sprzedaży różnorodnych artykułów, prowadzenie sklepów i sieci sklepów,
hurtowni i sieci hurtowni z następującymi towarami, zgrupowanymi na rzecz osób trzecich towarów: środki wybielające
i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, dezodoranty osobiste,
środki sanitarne będące środkami toaletowymi, produkty
farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające, środki do zwalczania robactwa, środki sanitarne
stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, dezodoranty
inne niż osobiste, aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn,
oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, bandaże ortopedyczne, specjalne
meble do celów medycznych, aparatura i instrumenty dentystyczne, przyrządy do ćwiczeń gimnastyki leczniczej, meble
i łóżka specjalistyczne skonstruowane do celów leczniczych,
stoły operacyjne, 38 usługi w zakresie - agencji informacyjnej, emisji radiowej i telewizyjnej, przesyłania informacji, łączności poprzez terminale komputerowe, przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, łączność
poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez terminale
komputerowe, łączność radiowa, telefoniczna, telegraficzna,
ogłoszenia elektroniczne, poczta elektroniczna, połączenia
i trasy połączeń dla telekomunikacji, połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji,
przekazy satelitarne, przydzielanie dostępu do światowej
sieci komputerowej, przekaz satelitarny, telefonia komórkowa, telewizja kablowa, transmisja programów telewizyjnych,
41 usługi w zakresie - agencje wynajmowania modeli do pozowania artystom, doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia dotyczące medycyny, w szczególności
dotyczące dermatologii i medycyny estetycznej, informacje
o edukacji zwłaszcza w zakresie medycyny, w szczególności
dotyczące dermatologii i medycyny estetycznej, studia filmowe, produkcja filmów, imprezy sportowe, kultura fizyczna,
usługi instruktorów gimnastyki, tłumaczenia języka migowego, usługi klubowe, kluby zdrowia - poprawianie kondycji,
kursy korespondencyjne, publikowanie książek, kształcenie
praktyczne, kultura fizyczna, mikro-wydawnictwa, nauczanie, obozy sportowe, obozy wakacyjne jako rozrywka, obsługa publikacji elektronicznych on-line, organizowanie balów,
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organizowanie i prowadzenie: konferencji, kongresów, pracowni specjalistycznych, seminariów, sympozjów, zjazdów,
zawodów sportowych i konkursów piękności, produkcja
filmów, przedstawienia teatralne, przedszkola, publikacja
elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie
tekstów i książek, radiowe programy rozrywkowe, rozrywka, informacje o wypoczynku, usługi związane z organizacją
wypoczynku, organizowanie wystaw z kulturą lub edukacja,
poradnictwo zawodowe, w szczególności dotyczące dermatologii i medycyny estetycznej, 44 usługi w zakresie - usługi
banku krwi, chiropraktyka, chirurgia plastyczna, dentystyka,
domy dla rekonwalescentów, fizjoterapia, fizykoterapia, salony fryzjerskie, hospicja, implantacja (wszczepianie) włosów, kliniki medyczne i prywatne, leczenie w prywatnych
klinikach, łaźnie tureckie, usługi manicure, masaż, medyczna
opieka pielęgniarska, usługi optyczne, chirurgia plastyczna,
pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, porady
psychologa, rehabilitacja dla osób maltretowanych, salony piękności, sanatoria, stomatologia, szpitale, tatuowanie,
opieka zdrowotna.

tościowe, usługi w zakresie inwestowania w papiery wartościowe na rzecz inwestorów indywidualnych, papiery wartościowe.

503749
(220) 2019 08 23
NADRYST INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tago restaurant

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 41 organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, obsługa gości na imprezach rozrywkowych,
43 usługi restauracyjne, usługi barowe, puby, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, usługi restauracji sprzedających posiłki
na wynos, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi cateringu, usługi cateringu podczas imprez,
kontraktowe usługi w zakresie żywności, organizowanie posiłków w hotelach, przygotowywanie posiłków i napojów,
serwowanie jedzenia i napojów, dekorowanie żywności,
usługi w zakresie bankietów, przyjęć okazjonalnych, obsługa przyjęć okazjonalnych, udostępnianie obiektów i sprzętu
na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje,
udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy, informacja
o usługach restauracyjnych, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne, usługi doradców w zakresie win, usługi doradcze w dziedzinie cateringu obejmującego żywność i napoje.
503814
(220) 2019 08 26
BREWE LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) #wekselbrewe
(510), (511) 36 obrót towarami giełdowymi i papierami
wartościowymi, udostępnianie papierów wartościowych,
emisja przenoszalnych papierów handlowych, gwarantowanie emisji papierów wartościowych, udzielanie informacji
dotyczących gwarancji rozprowadzenia nowo emitowanych
papierów wartościowych, doradztwo w sprawach papierów
wartościowych, usługi w zakresie inwestycji w papiery war(210)
(731)

503816
(220) 2019 08 26
BREWE LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) #kwitdochodowy
(510), (511) 36 obrót towarami giełdowymi i papierami
wartościowymi, udostępnianie papierów wartościowych,
emisja przenoszalnych papierów handlowych, gwarantowanie emisji papierów wartościowych, udzielanie informacji
dotyczących gwarancji rozprowadzenia nowo emitowanych
papierów wartościowych, doradztwo w sprawach papierów
wartościowych, usługi w zakresie inwestycji w papiery wartościowe, usługi w zakresie inwestowania w papiery wartościowe na rzecz inwestorów indywidualnych, papiery wartościowe.
(210)
(731)

504634
(220) 2019 09 19
TOMCZYK KATARZYNA, TOMCZYK BARTŁOMIEJ
HOFTOM SPÓŁKA CYWILNA, Tarnowskie Góry
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 06.07.25, 29.01.15, 25.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

504704
(220) 2019 09 21
AMOS CORPORATION, Seul, KR
(znak słowno-graficzny)
GLASS DECO

29.01.15, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.04.02, 26.04.18,
26.11.05, 26.11.09, 26.11.12
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające
korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metalowe i formy proszkowe dla
malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 16 wyroby z papieru i tektury: opakowania, torby, worki, pudła, pudełka,
foldery, katalogi, informatory, kalendarze, fotografie, plakaty,
ulotki reklamowe, wizytówki, szyldy, druki handlowe, papier
i koperty firmowe, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla
artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucz-
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nych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki
drukarskie, matryce, 35 reklama, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace
biurowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

504818
(220) 2019 09 24
PIEKARSKI MARCIN DOMINIK, Pruszków
(znak słowno-graficzny)
MB Food CANTEEN & CATERING
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ogrodowe z tworzyw sztucznych, meble ogrodowe wykonane z metalu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, 37 budowanie platform [tarasów], budowa części budynków, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa konstrukcji
stalowych na budynki, budowa kominów, budowa podłóg,
budownictwo, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, budowa basenów.
(210)
(731)
(540)
(540)

505324
(220) 2019 10 07
KAMIŃSKA ELŻBIETA ALLVISION, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
JAKUBIAK RODZINNIE W SOPOCIE

(531)

27.05.01, 29.01.13, 05.03.11, 05.03.16, 26.01.03, 26.01.15,
26.01.18, 09.01.10
(510), (511) 43 stołówki, bary, kafeterie, restauracje, usługi
cateringowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(210)
(731)
(540)
(540)

504949
(220) 2019 09 27
ROMANOWSKI PAWEŁ KONTRAKTOR, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
TF

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 drewniane deski tarasowe, deski tarasowe
z drewna miękkiego, deski tarasowe z drewna twardego, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, niemetalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 20 meble
ogrodowe, meble ogrodowe drewniane, meble ogrodowe
z aluminium, meble ogrodowe wykonane z drewna, meble
ogrodowe z tworzyw sztucznych, meble ogrodowe wykonane z metalu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, 37 budowanie platform [tarasów], budowa części budynków, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa konstrukcji
stalowych na budynki, budowa kominów, budowa podłóg,
budownictwo, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, budowa basenów.
(210)
(731)
(540)
(540)

504953
(220) 2019 09 27
ROMANOWSKI PAWEŁ KONTRAKTOR, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
TF TARAS FACTORY

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 drewniane deski tarasowe, deski tarasowe
z drewna miękkiego, deski tarasowe z drewna twardego, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, niemetalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 20 meble
ogrodowe, meble ogrodowe drewniane, meble ogrodowe
z aluminium, meble ogrodowe wykonane z drewna, meble

(531) 07.01.09, 26.01.04, 27.05.01
(510), (511) 43 dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów],
informacja o usługach restauracyjnych, oferowanie żywności i napojów dla gości, organizowanie posiłków w hotelach,
przygotowywanie posiłków, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania
na zewnątrz, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych,
serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie
informacji dotyczących restauracji, usługi barów i restauracji,
usługi restauracji hotelowych, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie
dostarczania napojów, usługi w zakresie jedzenia na wynos,
usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie
żywności i napojów na wynos, winiarnie.
(210)
(731)
(540)
(540)

505325
(220) 2019 10 07
KAMIŃSKA ELŻBIETA ALLVISION, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
LOLO THAI JOLO

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów],
informacja o usługach restauracyjnych, oferowanie żywności i napojów dla gości, organizowanie posiłków w hotelach,
przygotowywanie posiłków, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania
na zewnątrz, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych,
serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie
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żywności i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie
informacji dotyczących restauracji, usługi barów i restauracji,
usługi restauracji hotelowych, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie
dostarczania napojów, usługi w zakresie jedzenia na wynos,
usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie
żywności i napojów na wynos, winiarnie.
(210)
(731)
(540)
(540)

505327
(220) 2019 10 07
KAMIŃSKA ELŻBIETA ALLVISION, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
LOLO THAI JOLO

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów],
informacja o usługach restauracyjnych, oferowanie żywności i napojów dla gości, organizowanie posiłków w hotelach,
przygotowywanie posiłków, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania
na zewnątrz, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych,
serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie
informacji dotyczących restauracji, usługi barów i restauracji,
usługi restauracji hotelowych, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie
dostarczania napojów, usługi w zakresie jedzenia na wynos,
usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie
żywności i napojów na wynos, winiarnie.
(210)
(731)
(540)
(540)

505328
(220) 2019 10 07
KAMIŃSKA ELŻBIETA ALLVISION, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
JAKUBOWY HOTEL

(531) 05.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania na rzecz podróżnych, rezerwacja zakwaterowania
tymczasowego za pośrednictwem Internetu, tymczasowy
wynajem pokoi, udostępnianie informacji o tymczasowym
zakwaterowaniu za pośrednictwem Internetu, udostępnia-
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nie informacji o usługach tymczasowego zakwaterowania,
udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje,
udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy
i spotkania, udostępnianie obiektów i sprzętu na wystawy,
udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy, udostępnianie
obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń na posiedzenia zarządu,
udostępnianie pomieszczeń na spotkania, udostępnianie sal
konferencyjnych, wynajem pomieszczeń na uroczystości
towarzyskie, wynajem pomieszczeń na wystawy, wynajmowanie sal konferencyjnych, wynajmowanie sal na zebrania,
zapewnianie tymczasowego zakwaterowania na czas pracy,
udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez
Internet, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla
gości, udzielanie informacji on-line dotyczących rezerwacji
zakwaterowania na czas wakacji, udzielanie informacji w zakresie hoteli, usługi hoteli i moteli, usługi hotelowe, usługi
hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi
rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi w zakresie
rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, wycena zakwaterowania w hotelach, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, zapewnianie
zakwaterowania w hotelach i motelach, rezerwacja stolików
w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości,
winiarnie, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, usługi
rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi restauracji hotelowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

505329
(220) 2019 10 07
KAMIŃSKA ELŻBIETA ALLVISION, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
LOLO THAI JOLO www.thaijolo.pl

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.11
(510), (511) 43 dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów],
informacja o usługach restauracyjnych, oferowanie żywności i napojów dla gości, organizowanie posiłków w hotelach,
przygotowywanie posiłków, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania
na zewnątrz, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych,
serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie
informacji dotyczących restauracji, usługi barów i restauracji,
usługi restauracji hotelowych, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie
dostarczania napojów, usługi w zakresie jedzenia na wynos,
usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie
żywności i napojów na wynos, winiarnie.
505388
(220) 2019 10 09
PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT5/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) PROFi Smalec z czosnkiem Produkt bezglutenowy

(531)

27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 03.07.03, 05.09.06, 08.05.25,
26.13.25
(510), (511) 29 ekstrakty mięsne, konserwy mięsne. tłuszcze
do smarowania, smalec, smalec z czosnkiem i/lub warzywami.
505412
(220) 2019 11 18
LEGENDARY POLISH BRAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefów
(540) (znak słowny)
(540) Z CZERWONĄ KARTKĄ
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe.
(210)
(731)

505429
(220) 2019 10 10
GRODECKA JOANNA, GRABIS MAŁGORZATA
EDUKACJA EZO SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) + ezo
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 28.07.99, 24.13.25, 17.01.19, 26.04.16
(510), (511) 35 sprzedaż: książek, broszur, materiałów edukacyjnych, sprzedaż gier edukacyjnych, sprzedaż programu nauczania, 41 edukacja, nauczanie, usługi edukacyjne
i szkoleniowe, prowadzenie kursów edukacyjnych, szkolenia nauczycieli, prowadzenie kursów dla dzieci, informacja
o edukacji, usługi wydawnicze, publikowanie materiałów
edukacyjnych, publikowanie książek, publikowanie podręczników, publikowanie folderów informacyjnych, organizowanie i prowadzenie konkursów, organizowanie i prowadzenie
loterii, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie gier edukacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

505455
(220) 2019 10 10
FUNDACJA POLKI MOGĄ WSZYSTKO, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
fundacja polki mogą wszystko
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(531) 29.01.01, 27.05.01, 02.09.01, 09.01.10
(510), (511) 16 czasopisma drukowane, gazety, magazyny,
dzienniki, periodyki, poradniki, książki, publikacje drukowane, afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury,
druki, ulotki, formularze, fotografie, kalendarze, katalogi,
mapy, plany, naklejki, nalepki, znaczki, plakietki papierowe, obwoluty, plakaty, prospekty, materiały drukowane,
rysunki, skorowidze, koperty, kartki okolicznościowe, bilety
i kupony papierowe, torby papierowe, torby na prezenty,
torby na zakupy, biurowe i upominkowe artykuły papiernicze, artykuły piśmienne, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, długopisy i pióra, ołówki, podstawki,
pojemniki, stojaki oraz kubki na długopisy, pióra i ołówki,
materiały instruktażowe i do nauczania z wyjątkiem aparatów, 36 sponsorowanie finansowe, sponsorowanie imprez
edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowych,
wydarzeń i kampanii społecznych, organizacja zbiórki środków finansowych, organizowanie zbiórki funduszy na cele
dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe i ekologiczne, organizowanie funduszy w celu wspierania rzeczowego i finansowego osób fizycznych i instytucji,
pozyskiwanie i podział środków finansowych na wspieranie osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, finansowanie
osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizowanie
zbiórki funduszy na rzecz prowadzenia akcji szkoleniowych i informacyjnych, fundowanie stypendiów, nagród
i zapomóg, inwestowanie funduszy na cele dobroczynne,
41 usługi wydawnicze, w tym elektroniczne usługi wydawnicze, filmowe, audiowizualne, radiowe, multimedialne,
usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, usługi wydawania
czasopism, gazet, magazynów, dzienników, periodyków,
książek, usługi publikacji, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie czasopism,
gazet, magazynów, periodyków, książek i tekstów innych
niż teksty reklamowe, również w Internecie i elektronicznie, usługi publikacji elektronicznych on-line nie do pobrania, publikacje multimedialne i internetowe, produkcja
reklam, organizowanie konkursów, konferencji i kongresów,
wystaw i targów w celach kulturalnych, edukacyjnych i dobroczynnych, usługi w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń dla dzieci i młodzieży, organizowanie
i prowadzenie doskonalenia zawodowego osób dorosłych,
doradztwo zawodowe i coaching, treningi rozwoju osobistego, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności
intelektualnej i umysłowej, usługi bibliotek elektronicznych
udostępniających czasopisma, gazety, magazyny, periodyki, książki, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej on-line, organizowanie i prowadzenie seminariów,
sympozjów, zjazdów, konferencji, kongresów, balów i koncertów, wydarzeń i kampanii społecznych, organizowanie
i prowadzenie loterii, organizowanie plebiscytów, organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania i wręczania
nagród, usługi reporterskie, usługi filmowania, usługi informacji o edukacji, imprezach rozrywkowych, imprezach dobroczynnych, wypoczynku i rekreacji: usługi konsultacyjne,
doradcze i informacyjnie w zakresie wyżej wymienionych
usług, 42 usługi przygotowywania serwisów internetowych, administrowanie stronami internetowymi, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych, portali internetowych
dla osób trzecich, projektowanie, zarządzanie i nadzór forami dyskusyjnymi on-line, udostępnianie wyszukiwarek
internetowych oraz stron internetowych w celu pozyskiwania informacji, w tym prawnych, o tematyce społecznej, zdrowotnej, medycznej, farmakologicznej, związanych

16

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

z psychologią, kosmetologią, kosmetyką, urodą, higieną
żywienia, odżywianiem, dietetyką, przepisami kulinarnymi,
sportem i rekreacją, kulturą, sztuką, rozrywką, związanych
z prowadzeniem domu i ogrodnictwem, udostępnianie
miejsc na serwerach, usługi kawiarenek internetowych, hosting serwerów, hosting stron internetowych, hosting treści
cyfrowych, mianowicie dzienników i blogów on-line, prace
badawczo rozwojowe, badania socjologiczne dotyczące
problematyki społecznej, badania i analizy naukowe, publikowanie informacji naukowych, 45 doradztwo prawne, pomoc prawna, usługi prawne pro bono, usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych,
udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych
za pośrednictwem strony internetowej, doradztwo prawne w zakresie sporów sądowych, dostarczanie informacji
prawnych, doradztwo związane z osobistymi sprawami
prawnymi, usługi prawne w zakresie mediacji, pośrednictwo w procedurach prawnych, usługi osobiste i społeczne,
mianowicie usługi osób towarzyszących (opieka osobista),
opieka zastępcza, opieka zastępcza nad dziećmi i młodzieżą, opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców,
asystencka opieka nad osobami starszymi, chorymi lub
niepełnosprawnymi, wsparcie dla pacjentów cierpiących
na choroby zagrażające życiu oraz dla ich rodzin, doradztwo duchowe, doradztwo w zakresie relacji osobistych,
usługi konsultacyjne, doradcze i informacyjne w ww. zakresie, świadczenie usług wsparcia emocjonalnego rodzinom,
usługi charytatywne, mianowicie dostarczanie odzieży
i obuwia osobom potrzebującym.
(210) 505523
(220) 2019 10 11
(731) IMUREGEN s.r.o., Praha, CZ
(540) (znak słowny)
(540) JUVENIL
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, biologiczne preparaty
do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, witaminy i preparaty witaminowe,
wyciągi z ziół leczniczych, suplementy żywnościowe, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety dla zwierząt, 32 napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów,
koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych,
napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami
mineralnymi, napoje izotoniczne, napoje proteinowe, wody
mineralne i gazowane.
(210)
(731)
(540)
(540)

505615
(220) 2019 10 14
DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
APTEKA

(531) 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, broszury, czasopisma, książki, ulotki,
35 organizowanie wystaw i targów w celach handlowych
lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, promocja sprzedaży, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, usługi
reklamowe związane z produktami farmaceutycznymi i produktami do obrazowania in-vivo, usługi związane ze sprzedażą detaliczna lub hurtową środków farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycz-
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nego, usługi marketingowe, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi handlu elektronicznego - dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, usługi telezakupów i zakupów domowych, 41 usługi edukacyjne z zakresu farmacji,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów
i sympozjów, usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
warsztatów i szkoleń, medyczne usługi edukacyjne, publikowanie książek i czasopism elektronicznych w systemie
on-line, 44 porady w zakresie farmakologii, sporządzanie
receptur w aptekach, usługi doradcze świadczone przez
apteki, usługi farmaceutyczne, usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych, wydawanie środków farmaceutycznych, udzielanie informacji farmaceutycznych, usługi doradztwa farmaceutycznego, usługi doradcze
w zakresie farmakologii, usługi doradcze i informacyjne
związane z produktami farmaceutycznymi, usługi doradcze
i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie
higieny i pielęgnacji urody, udzielanie informacji medycznej,
usługi farm zdrowia.
505628
(220) 2019 10 14
BESTSELLERS DISTRIBUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Lovebar
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, wyroby perfumeryjne,
kosmetyki do pielęgnacji ciała i włosów, perfumy, wody kolońskie, olejki eteryczne, olejki perfumeryjne, dezodoranty
do użytku osobistego, odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty do golenia, kremy do golenia, płyny po goleniu, sole
do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów, skóry,
oczu i paznokci, kremy kosmetyczne, kremy do rąk, mleczka
i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów,
lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów,
pasty, proszki i płyny do zębów, lakiery do paznokci, toniki, żele, odżywki, preparaty do kąpieli, sole wspomagające
wyszczuplanie, maski do zabiegów kosmetycznych, wody
termalne, kremy do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szminki, szampony, odżywki do włosów, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy
do makijażu, błyszczyki, maskary, tusze do rzęs, zmywacze
do paznokci, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie, żele do mycia,
kosmetyki do opalania, farby do włosów, produkty kosmetyczne do usuwania farby z włosów, płatki kosmetyczne
antybakteryjne do oczyszczania cery problematycznej, wyroby kosmetyczne do pielęgnacji skóry i włosów, 5 środki
sanitarne stosowane w higienie osobistej, mianowicie: chusteczki nawilżane antybakteryjne, waciki odkażające, materiały opatrunkowe, podpaski, tampony, wkładki higieniczne,
farmaceutyczne preparaty odżywcze do włosów, 35 usługi
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą handlową,
usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania
działalnością gospodarczą handlową, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów
i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych,
promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych,
(210)
(731)
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rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna
kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum, akcesoriów
i przyborów kosmetycznych, sprzedaż za pośrednictwem
Internetu kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum, akcesoriów i przyborów kosmetycznych.
505716
(220) 2019 10 17
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B

(210)
(731)

(531) 26.11.02, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, preparaty
do włosów, kosmetyki do pielęgnacji urody, kremy i balsamy
kosmetyczne, maseczki do twarzy i ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji włosów, płyny do włosów i ciała, płyny pielęgnacyjne, żele do ciała, żele do rąk,
zestawy kosmetyków, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do zastosowania doustnego, suplementy
diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, dodatki witaminowe i mineralne, środki sanitarne do celów medycznych, kapsułki do celów leczniczych,
35 usługi w zakresie sprzedaży produktów farmaceutycznych, produktów i substancji dietetycznych, dietetycznych
środków spożywczych, suplementów diety, środków odżywczych i nowej żywności, usługi w zakresie organizacji
targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, reklama, badania marketingowe, 44 usługi w zakresie ochrony
zdrowia dorosłych i dzieci, opieki zdrowotnej i odżywiania,
usługi medyczne w zakresie diagnostyki i terapii u dorosłych
i dzieci, porady w zakresie farmakologii i/lub leczenia, porady
w zakresie kosmetyki, kosmetologii i dermatologii estetycznej dorosłych i dzieci, usługi medyczne stacjonarne i objazdowe, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
udzielanie informacji o urodzie, usługi doradcze związane
z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji
włosów, usługi pielęgnacji paznokci, usługi w zakresie porad
kosmetycznych.
505717
(220) 2019 10 17
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B

(210)
(731)

zestawy kosmetyków, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do zastosowania doustnego, suplementy
diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, dodatki witaminowe i mineralne, środki sanitarne do celów medycznych, kapsułki do celów leczniczych,
35 usługi w zakresie sprzedaży produktów farmaceutycznych, produktów i substancji dietetycznych, dietetycznych
środków spożywczych, suplementów diety, środków odżywczych i nowej żywności, usługi w zakresie organizacji
targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, reklama, badania marketingowe, 44 usługi w zakresie ochrony
zdrowia dorosłych i dzieci, opieki zdrowotnej i odżywiania,
usługi medyczne w zakresie diagnostyki i terapii u dorosłych
i dzieci, porady w zakresie farmakologii i/lub leczenia, porady
w zakresie kosmetyki, kosmetologii i dermatologii estetycznej dorosłych i dzieci, usługi medyczne stacjonarne i objazdowe, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
udzielanie informacji o urodzie, usługi doradcze związane
z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji
włosów, usługi pielęgnacji paznokci, usługi w zakresie porad
kosmetycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

505781
(220) 2019 10 17
KAMIŃSKA ELŻBIETA ALLVISION, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
LOLO THAI JOLO

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.17, 05.03.13,
05.03.15
(510), (511) 43 dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów],
informacja o usługach restauracyjnych, oferowanie żywności i napojów dla gości, organizowanie posiłków w hotelach,
przygotowywanie posiłków, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania
na zewnątrz, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych,
serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie
informacji dotyczących restauracji, usługi barów i restauracji,
usługi restauracji hotelowych, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie
dostarczania napojów, usługi w zakresie jedzenia na wynos,
usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie
żywności i napojów na wynos, winiarnie.
505922
(220) 2019 10 22
KANCELARIA PRAWNICZA KANET-LEX SPÓŁKA
KOMANDYTOWA HANNA KORZAN-RYBSKA
I PARTNERZY, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KaNet LEX
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, preparaty
do włosów, kosmetyki do pielęgnacji urody, kremy i balsamy
kosmetyczne, maseczki do twarzy i ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji włosów, płyny do włosów i ciała, płyny pielęgnacyjne, żele do ciała, żele do rąk,
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(531)

26.04.02, 26.04.08, 26.04.09, 26.04.22, 27.05.01,
28.07.99, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi adwokatów i radców prawnych, usługi prawnicze i doradztwo prawne, w tym w szczególności
opracowywanie ekspertyz, opinii i analiz prawnych, opracowywanie raportów dotyczących stanowienia i stosowania
prawa, usługi arbitrażowe, badania prawne, mediacje, usługi
informacji prawnej, usługi wsparcia prawnego, badanie stanu prawnego nieruchomości, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi pomocy w zakresie spraw spornych, zastępstwo procesowe, występowanie
przed sądami i organami administracji publicznej, opracowywanie projektów aktów prawnych.
(210) 505933
(220) 2019 10 23
(731) WestRock Packaging Systems, LLC, Atlanta, US
(540) (znak słowny)
(540) WINGCOLLAR
(510), (511) 16 materiały opakowaniowe z tektury w postaci
klipsów do transportu puszek z napojami.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 4 paliwa, paliwa płynne, paliwa stałe, nafta, nafta
służąca do ogrzewania domu, paliwa z ropy naftowej, knoty, podpałki, dodatki niechemiczne do paliw, niechemiczne dodatki do produktów naftowych, paliwa mineralne,
paliwa węglowodorowe, materiały palne, produkty palne,
koks naftowy używany jako paliwo, oleje opałowe zawierające dodatki, mieszanki paliw, paliwo oświetleniowe, węgiel,
11 przenośne urządzenia grzewcze, grzejniki na naftę, piecyki na naftę do ogrzewania pomieszczeń, kuchenki na naftę.
(210)
(731)
(540)
(540)

506024
(220) 2019 10 24
KUCZEK MIECZYSŁAWA PIĘKNO W TOBIE, Tułowice
(znak słowno-graficzny)
Iwona Karyś NATURALNA STYLIZACJA BRWI

505953
(220) 2019 10 23
WIKTOROWICZ MILENA MARIA, Anielinek
(znak słowno-graficzny)
S C selfcreator

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 42 usługi w zakresie projektowania.
505965
(220) 2019 10 23
DURASAN TRADING SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KASAI
(510), (511) 4 paliwa, paliwa płynne, paliwa stałe, nafta, nafta
służąca do ogrzewania domu, paliwa z ropy naftowej, knoty, podpałki, dodatki niechemiczne do paliw, niechemiczne dodatki do produktów naftowych, paliwa mineralne,
paliwa węglowodorowe, materiały palne, produkty palne,
koks naftowy używany jako paliwo, oleje opałowe zawierające dodatki, mieszanki paliw, paliwo oświetleniowe, węgiel,
11 przenośne urządzenia grzewcze, grzejniki na naftę, piecyki na naftę do ogrzewania pomieszczeń, kuchenki na naftę.
(210)
(731)

505967
(220) 2019 10 23
DURASAN TRADING SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KASAI

(210)
(731)

Nr ZT5/2020

(531) 02.09.01, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 8 narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycznych zabiegach pielęgnacyjnych, pęsety, pęsety do depilacji,
nożyczki, nożyczki profilowane, przyrządy ręczne do kosmetycznej pielęgnacji brwi, 21 przybory kosmetyczne, przybory
do celów kosmetycznych, futerały dopasowane do przyborów kosmetycznych, szczoteczki do brwi, pędzelki do makijażu, pojemniki na pędzelki, pojemniki na kosmetyki, 41 usługi
edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, seminaria edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, usługi edukacyjne
w postaci szkół kosmetycznych, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, przekazywanie know-how [szkolenia], 44 usługi
kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne
dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, usługi w zakresie
porad kosmetycznych, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi kształtowania brwi, usługi koloryzacji brwi, usługi tatuażu brwi, usługi farbowania brwi, usługi
nitkowania brwi, 45 licencjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi prawne], licencjonowanie znaków towarowych
[usługi prawne].
506044
(220) 2019 10 25
BALTIC INVEST CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIOTRA 4
(210)
(731)

Nr ZT5/2020
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(531) 27.05.01, 27.05.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomości,
obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
36 dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], wynajem nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, zarządzanie
nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami,
dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, doradztwo
w zakresie nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi związane z majątkiem nieruchomym, usługi finansowe w zakresie
nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości,
37 usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane
w zakresie budynków mieszkalnych, nadzór budowlany
w zakresie projektów inżynierii wodno-lądowej, usługi
nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących
nieruchomości, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, naprawa budynków, naprawcze
roboty budowlane, wynajem sprzętu budowlanego, usługi w zakresie remontów budynków, konstrukcja i naprawa
budynków, naprawa i konserwacja budynków biurowych,
naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, budowa
obiektów inżynierii wodno-lądowej, informacja budowlana, usługi doradztwa budowlanego, usługi czyszczenia
budynków oraz powierzchni wokół budynków, przygotowywanie terenu pod budowę, instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, alarmów antywłamaniowych,
instalacji grzewczych i wentylacyjnych, 42 projektowanie
budowlane, inspekcja budowlana [oględziny], badania
techniczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

506066
(220) 2019 10 25
PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ICCC PKP INTERCITY

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.19, 29.01.13
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania
się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, autobusy, autokary,
kolejki linowe, lokomotywy, pociągi, samochody, samoloty,
statki, tramwaje, wagony tramwajowe, wagony kolejowe,
39 transport, transport ludzi i towarów koleją, drogą, powietrzem i wodą, transport, pakowanie i składowanie towarów,
organizowanie podróży kolejowych, usługi przechowywanie bagażu, usługi wypożyczania samochodów, udzielanie
informacji w zakresie rozkładu jazdy, rezerwacja miejsc w pociągach, autobusach i samolotach, organizowanie podróży
kolejowych, usługi dotyczące wagonów sypialnych.
506078
(220) 2019 10 25
DURASAN TRADING SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Campland
(510), (511) 11 sprzęt do oświetlania, elementy oświetleniowe, latarki, latarnie kempingowe, lampy kempingowe, oświetlenie zewnętrzne, gazowe lampy oświetleniowe, urządzenia
grzewcze, urządzenia emitujące energię cieplną, urządzenia
(210)
(731)
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gazowe do ogrzewania, podgrzewacze powietrza, grzejniki
na podczerwień, lampowe promienniki podczerwieni, panele grzewcze na podczerwień, grzejniki gazowe zewnętrzne,
gazowe generatory ciepła, ruszty, ruszty elektryczne, gazowe urządzenia do gotowania wyposażone w ruszt, paleniska,
przenośne kuchenki, kuchenki na gaz, kuchenki połączone
z pojemnikami na gaz, przenośne palniki gazowe, sprzęt
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, urządzenia do rozpalania grilla,
grill, grille do gotowania, grille wędzarnie, grille elektryczne
do użytku na wolnym powietrzu, grille gazowe, grille na węgiel drzewny, urządzenia do grillowania, rożna, rożna gazowe,
rożna elektryczne, płyty grzejne do gotowania, elektryczne
przybory do gotowania, palniki, przenośne palniki gazowe,
przenośne toalety, przenośne lodówki.
506079
(220) 2019 10 25
MAJCHRZAK ANDRZEJ JAKUB KANCELARIA
ADWOKACKA CAPSICUM, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Capsicum
(210)
(731)

(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 rachunkowość, księgowość i audyt, 45 usługi
prawne.
506092
(220) 2019 10 25
KOZŁOWSKI ZBIGNIEW, ŻAKOWSKI MACIEJ
PLONOTEKA SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Plonoteka. Eko w zdrowych cenach
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone
owoce, warzywa i grzyby w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, zupy
i wywary, ekstrakty mięsne, mięso i wędliny, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, chipsy na bazie
warzyw, chipsy owocowe, chipsy warzywne, konserwy,
marynaty, drób, konserwy mięsne, konserwy rybne, owoce konserwowane, owoce marynowane, suszone owoce,
owoce przetworzone, galaretki, galaretki owocowe, galaretki z warzyw, mleko, kefir jako napój mleczny, napoje
mleczne, nabiał i substytuty nabiału, jogurty, gotowe dania
warzywne, gotowe posiłki składające się głównie z mięsa,
gotowe posiłki składające się głównie z drobiu, gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, gotowe sałatki, sałatki
owocowe, sałatki warzywne, sałatki z roślin strączkowych,
sałatki na bazie ziemniaków, 31 świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, grzyby, rośliny, nieprzetworzone produkty
leśne, nieprzetworzone produkty ogrodnicze, produkty
rolne nieprzetworzone, surowe i nieprzetworzone produkty leśne, surowe i nieprzetworzone produkty ogrodnicze,
surowe i nieprzetworzone produkty rolne, surowe produkty leśne, surowe produkty ogrodnicze,, 35 pośrednictwo
w działalności handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo
w kontraktach i kontaktach na kupno i sprzedaż produktów żywnościowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, wyselekcjonowanie, z myślą
o osobach trzecich towarów i usług w zakresie towarów
żywnościowych, usług gastronomicznych, usług restauracyjnych, organizacji imprez, balów, konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów i konkursów (bez uwzględnienia
(210)
(731)
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transportu) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stron internetowych, portali społecznościowych, forów
internetowych oraz przez sklepy detaliczne, hurtownie oraz
za pomocą katalogów przesyłanych pocztą, prowadzenie
punktów informacji i porad konsumenckich, badania biznesowe, badania rynkowe, badania opinii publicznej, usługi
zbieranie opinii - sondaże, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych i/lub reklamowych, outsourcing doradztwo handlowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, kreowanie firm, usług i towarów, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi pośrednictwa w handlu
żywnością, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej żywności w sklepach stacjonarnych, na bazarach i targowiskach,
43 dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne, dostarczanie informacji o usługach barów,
herbaciarnie, imprezy firmowe- zapewnianie jedzenia i napojów, informacja o usługach restauracyjnych, informacje
i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, bary
przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi- snack-bary, kafeterie- bufety, kontraktowe usługi w zakresie żywności, oferowanie żywności i napojów dla gości, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie
żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, organizacja przyjęć
weselnych w zakresie żywności i napojów, organizowanie
posiłków w hotelach, udostępnianie opinii na temat restauracji, udostępnianie opinii na temat restauracji i barów,
udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie
informacji w zakresie barów, usługi mobilnych restauracji,
usługi obiektów gościnnych w zakresie posiłków i napojów, usługi ogródków piwnych, usługi osobistych kucharzy,
usługi prywatnego klubu kolacyjnego, usługi w zakresie
żywności i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia w napoje, usługi zaopatrzenia w żywność, usługi świadczone przez
bary bistro, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, winiarnie, usługi cateringu zewnętrznego.
506096
(220) 2019 10 26
JONIEC MIECZYSŁAW FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA JONIEC, Tymbark
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CALIBRATION TECHNOLOGY
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 bramy metalowe, drzwi garażowe metalowe, drzwi metalowe, konstrukcje stalowe, ogrodzenia metalowe, palisady metalowe, przegrody metalowe, przęsła
ogrodzeniowe, szlabany metalowe, wyroby ślusarskie ujęte w tej klasie, 19 balustrady, belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, betonowe płyty ogrodzeniowe,
bloczki betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia,
bramy niemetalowe, budowlane płyty niemetalowe, deski,
drewno budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe,
kostki brukowe niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały do budowy i pokryć dróg, materiały betonowe dla potrzeb górnictwa, niemetalowe bloki drogowe, niemetalowe płyty drogowe, ogrodzenia niemetalowe,
ogrodzenia niemetalowe z pali, ochronne bariery drogo-

Nr ZT5/2020

we niemetalowe, palisady niemetalowe, płyty betonowe,
cementowe i ze sztucznego kamienia, płyty chodnikowe
betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, pokrycia
nawierzchni dróg, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, słupy cementowe, sztuczny kamień, wyroby betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, niemetalowe
płyty elewacyjne, 37 usługi budowlane, naprawy i remonty
obiektów budowlanych z wykorzystaniem balustrad, betonowych płyt ogrodzeniowych, bloczków betonowych, cementowych i ze sztucznego kamienia, bram metalowych,
desek, drewna budowlanego, kostki brukowej niemetalowej, materiałów niemetalowych do budowy i pokryć dróg,
materiałów betonowych dla potrzeb górnictwa, ochronnych barier drogowych niemetalowych, ogrodzeniowych
palisad niemetalowych, płyt betonowych, cementowych
i ze sztucznego kamienia, pokryć niemetalowych dla budownictwa, słupów cementowych, sztucznego kamienia.
506097
(220) 2019 10 26
JONIEC MIECZYSŁAW FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA JONIEC, Tymbark
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERFECT HEIGHT
(210)
(731)

(531) 24.15.02, 27.01.01, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 6 bramy metalowe, drzwi garażowe metalowe, drzwi metalowe, konstrukcje stalowe, ogrodzenia metalowe, palisady metalowe, przegrody metalowe, przęsła
ogrodzeniowe, szlabany metalowe, wyroby ślusarskie ujęte w tej klasie, 19 balustrady, belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, betonowe płyty ogrodzeniowe,
bloczki betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia,
bramy niemetalowe, budowlane płyty niemetalowe, deski,
drewno budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe,
kostki brukowe niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały do budowy i pokryć dróg, materiały betonowe dla potrzeb górnictwa, niemetalowe bloki drogowe, niemetalowe płyty drogowe, ogrodzenia niemetalowe,
ogrodzenia niemetalowe z pali, ochronne bariery drogowe niemetalowe, palisady niemetalowe, płyty betonowe,
cementowe i ze sztucznego kamienia, płyty chodnikowe
betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, pokrycia
nawierzchni dróg, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, słupy cementowe, sztuczny kamień, wyroby betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, niemetalowe
płyty elewacyjne, 37 usługi budowlane, naprawy i remonty
obiektów budowlanych z wykorzystaniem balustrad, betonowych płyt ogrodzeniowych, bloczków betonowych, cementowych i ze sztucznego kamienia, bram metalowych,
desek, drewna budowlanego, kostki brukowej niemetalowej, materiałów niemetalowych do budowy i pokryć dróg,
materiałów betonowych dla potrzeb górnictwa, ochronnych barier drogowych niemetalowych, ogrodzeniowych
palisad niemetalowych, płyt betonowych, cementowych
i ze sztucznego kamienia, pokryć niemetalowych dla budownictwa, słupów cementowych, sztucznego kamienia.
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506099
(220) 2019 10 26
JONIEC MIECZYSŁAW FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA JONIEC, Tymbark
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPLITTING TECHNOLOGY
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 bramy metalowe, drzwi garażowe metalowe,
drzwi metalowe, konstrukcje stalowe, ogrodzenia metalowe, palisady metalowe, przegrody metalowe, przęsła ogrodzeniowe, szlabany metalowe, wyroby ślusarskie ujęte w tej
klasie, 19 balustrady, belki niemetalowe, betonowe elementy
budowlane, betonowe płyty ogrodzeniowe, bloczki betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, bramy niemetalowe, budowlane płyty niemetalowe, deski, drewno budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe, kostki brukowe
niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały
do budowy i pokryć dróg, materiały betonowe dla potrzeb
górnictwa, niemetalowe bloki drogowe, niemetalowe płyty
drogowe, ogrodzenia niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe z pali, ochronne bariery drogowe niemetalowe, palisady niemetalowe, płyty betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, płyty chodnikowe betonowe, cementowe
i ze sztucznego kamienia, pokrycia nawierzchni dróg, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, słupy cementowe,
sztuczny kamień, wyroby betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, niemetalowe płyty elewacyjne, 37 usługi budowlane, naprawy i remonty obiektów budowlanych z wykorzystaniem balustrad, betonowych płyt ogrodzeniowych,
bloczków betonowych, cementowych i ze sztucznego kamienia, bram metalowych, desek, drewna budowlanego,
kostki brukowej niemetalowej, materiałów niemetalowych
do budowy i pokryć dróg, materiałów betonowych dla potrzeb górnictwa, ochronnych barier drogowych niemetalowych, ogrodzeniowych palisad niemetalowych, płyt betonowych, cementowych i ze sztucznego kamienia, pokryć
niemetalowych dla budownictwa, słupów cementowych,
sztucznego kamienia.
506269
(220) 2019 10 30
AVACORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) avalab

(210)
(731)

(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 środki do mycia podczas procesów produkcyjnych, chemiczne środki czyszczące do stosowania
w procesach przemysłowych, chemikalia czyszczące, rozpuszczalniki do czyszczenia do użytku w procesach produkcji, powłoki do renowacji pokryć podłóg [inne niż farby
lub oleje], detergenty do użytku przemysłowego, preparaty
do czyszczenia przemysłowego stosowane w procesach
produkcyjnych, substancje chemiczne do czyszczenia kon-
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strukcji ceglanych, substancje chemiczne do czyszczenia
betonu, substancje chemiczne do czyszczenia kamieniarki, substancje chemiczne do czyszczenia zaprawy murarskiej, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, preparaty chemiczne do usuwania plam, preparaty chemiczne
do usuwania powłok z metali, adsorbenty chemiczne
do usuwania zanieczyszczeń z paliwa, mieszanki do usuwania gumy jako element procesu produkcyjnego, impregnaty przeciw plamom, preparaty chemiczne do nabłyszczania skóry, preparaty chemiczne stosowane do renowacji
skóry, preparaty do zmiękczania skóry, środki chemiczne
do impregnacji tekstyliów, futer, skóry, włóknin i tkanin,
3 aerozole czyszczące, detergenty, płyny do mycia, środki
do mycia szkła, mieszanki do mycia okien, kremy do mycia, płyn do mycia naczyń, preparaty do mycia do użytku
domowego, chusteczki zawierające preparaty czyszczące,
czyszczące rozpuszczalniki o właściwościach emulgujących, mieszanki czyszczące do usuwania plam, preparaty czyszczące do dywanów, oleje czyszczące, preparaty
czyszczące do kamieniarki, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, preparaty
czyszczące do stosowania na płytkach, preparaty czyszczące do skóry [materiału], preparaty czyszczące w postaci pianek, środki do usuwania kamienia, środki czyszczące, środki czyszczące w sprayu do użytku domowego, mieszanki
do pielęgnacji podłóg, naturalne woski i pasty do podłóg,
preparaty do czyszczenia podłóg, środki do polerowania
podłóg i mebli, preparaty do usuwania tłuszczu, pianka
do czyszczenia, płyny do czyszczenia, preparaty chemiczne
do czyszczenia do użytku domowego, preparaty do czyszczenia szkła, preparaty do czyszczenia i polerowania skóry
i butów, preparaty do czyszczenia i odświeżania, ściereczki
nasączane detergentami, do czyszczenia, środki do czyszczenia pojazdów, szampony do czyszczenia dywanów, preparaty do usuwania klejów, środki do usuwania rdzy, środki
do usuwania plam, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do usuwania farb, środki konserwujące do skóry, środki
do czyszczenia tapicerki, środki do czyszczenia toalet, odkamieniacze do użytku domowego, preparaty do polerowania, preparaty do udrażniania rur, preparaty do wybielania.
506299
(220) 2019 10 31
PARK HANDLOWY SIEDLCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) STAR CITY
(510), (511) 35 usługi biurowe, organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], 36 usługi finansowe, 39 biura podróży, 41 fitness kluby, kina, usługi klubowe, usługi parków rozrywki, sport i fitness, zajęcia sportowe,
usługi sportowe i kulturalne, centra rozrywki, 43 kawiarnia,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, restauracje, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi hotelowe, tymczasowe zakwaterowanie, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne,, 44 usługi medyczne.
(210)
(731)

506364
(220) 2019 11 04
TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Flegahelp
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
(210)
(731)
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506365
(220) 2019 11 04
TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Flegafast
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.

(210)
(731)

506368
(220) 2019 11 04
DEBENEDETTI MAJEWSKI SZCZEŚNIAK KANCELARIA
PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DMS DeBenedetti Majewski Szcześniak
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.05, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, 36 doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie
długów, doradztwo podatkowe, doradztwo i ekspertyzy
w sprawach nieruchomości, 41 tłumaczenia, w tym tłumaczenia tekstów prawniczych, usługi w zakresie tłumaczeń
ustnych, redagowanie i publikowanie tekstów, innych iż reklamowe, edukacja, nauczanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, szkoleń, seminariów, sympozjów
i zjazdów, 45 badania prawne, świadczenie pomocy prawnej, usługi adwokackie i radcowskie, doradztwo prawne, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów
dla osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi monitorowania prawnego, usługi
pomocy w sprawach spornych, usługi arbitrażowe, mediacje.
506378
(220) 2019 11 04
DEBENEDETTI MAJEWSKI SZCZEŚNIAK KANCELARIA
PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DMS DeBenedetti Majewski Szcześniak
(210)
(731)

gocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi w zakresie
przygotowywania dokumentów prawnych, usługi monitorowania prawnego, usługi pomocy w sprawach spornych,
usługi arbitrażowe, mediacje.
(210)
(731)
(540)
(540)

506397
(220) 2019 11 04
POLSKI ZWIĄZEK EKSPLORATORÓW, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
PZE POLSKI ZWIĄZEK EKSPLORATORÓW

(531) 29.01.08, 27.05.01, 27.05.25, 01.17.11
(510), (511) 35 usługi marketingowe, usługi lobbingu handlowego, usługi relacji z mediami, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów - szkoleń, organizowanie konkursów w zakresie
edukacji lub rozrywki, 45 usługi monitorowania prawnego,
usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób
trzecich, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów
prawnych.
506402
(220) 2019 11 04
BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bank Pekao
(210)
(731)

(531)
(531) 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, audyt działalności
gospodarczej, 36 doradztwo w sprawach finansowych,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo
w zakresie długów, doradztwo podatkowe, doradztwo
i ekspertyzy w sprawach nieruchomości, 41 tłumaczenia,
w tym tłumaczenia tekstów prawniczych, usługi w zakresie
tłumaczeń ustnych, redagowanie i publikowanie tekstów,
innych niż reklamowe, edukacja, nauczanie, organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów, szkoleń, seminariów,
sympozjów i zjazdów, 45 badania prawne, świadczenie
pomocy prawnej, usługi adwokackie i radcowskie, doradztwo prawne, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi
na ogłoszenia przetargowe, usługi prawne związane z ne-

Nr ZT5/2020

29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 03.04.05, 03.04.24,
03.04.26
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne, karty kodowane magnetycznie, karty zawierające
płytki obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych,
elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych,
sprzęt przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart
bankowych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty
do wpłat i pozostawiania depozytów, automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, urządzenia dla punktów
sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów sprzedaży, mechanizmy na monety do automatów sprzedających, elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji
finansowych, kasy sklepowe, maszyny liczące, urządzenia
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, terminale do przetwarzania transakcji z użyciem
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kart płatniczych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe wspomagające świadczenie usług
bankowych, finansowych i inwestycyjnych, oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
kartom płatniczym współdziałanie z terminalami i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych,
oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, 35 reklama, usługi reklamy z wykorzystaniem metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie
powierzchni reklamowej i czasu reklamowego, doradztwo
w dziedzinie reklamy, usługi obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych, usługi audytorskie,
usługi księgowe i rachunkowe, sporządzanie wyciągów
z konta, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i handlowej, usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych oraz analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi
pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji
o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji
statystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi
i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi
systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, doradztwo w zakresie ww.
usług, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana
w Internecie, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi
bankowe, usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi
bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usługi maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych,
usługi przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat
terminowych, usługi udzielania oraz zaciągania kredytów
i pożyczek, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych
we wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, usługi wykonywania
operacji wekslowych i czekowych, usługi przyjmowania
i dokonywania lokat w bankach krajowych i zagranicznych,
usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi dokonywania obrotu wartościami dewizowymi, usługi prowadzenia obsługi
pożyczek państwowych i zarządzania funduszami na zlecenie, usługi emitowania własnych papierów wartościowych i dokonywania obrotu tymi papierami oraz prowadzenia kont depozytowych papierów wartościowych, usługi dokonywania czynności zleconych związanych z emisją
papierów wartościowych, w tym gwarantowanie emisji
papierów wartościowych, usługi agencji transferowych
świadczone na rzecz emitentów papierów wartościowych,
usługi udzielania pożyczek na emisję papierów wartościowych, analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo,
doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji papierów wartościowych, usługi przyjmowania do depozytu
przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych,
usługi udostępniania skrytek sejfowych, usługi dokonywania operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych,
usługi organizowania i uczestniczenia w konsorcjach bankowych, usługi dokonywania obrotu wierzytelnościami,
zarządzanie funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, usługi wykonywania na zlecenie innych banków określonych czynności
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bankowych, usługi czynności powierniczych, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej,
usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych,
doradztwo inwestycyjne, usługi finansowe w zakresie leasingu, usługi finansowe w zakresie leasingu factoringu,
usługi wykonywania terminowych operacji finansowych,
organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi
w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmowania
i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradztwo
w zakresie ww. usług, informacja o ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie.
506414
(220) 2019 11 20
AKADEMIA BIAŁEGO KRUKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA BIAŁEGO KRUKA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.03.04, 26.02.07, 26.13.25
(510), (511) 35 usługi w zakresie kierowania działalnością
gospodarczą: badania, opinie, ekspertyzy i usługi konsultacyjne dotyczące działalności gospodarczej, usługi w zakresie udzielania i pozyskiwania informacji o działalności
gospodarczej, projektowanie prowadzenia działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, profesjonalne doradztwo i udzielanie pomocy w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwami, analizy kosztów, doradztwo w sprawach
zarządzania personelem, prognozy ekonomiczne, 41 usługi
edukacyjne, instruktażowe i szkoleniowe związane z biznesem, organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów,
seminariów, konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie konkursów edukacyjnych, poradnictwo zawodowe,
prowadzenie specjalistycznych portali internetowych w zakresie edukacji i kształcenia, organizacja wystaw z dziedziny
edukacji, usługi w zakresie kształcenia praktycznego, pokazy edukacyjne, nauczanie korespondencyjne, działalność
wydawnicza, publikacja elektroniczna on-line artykułów
i książek, 42 analizy procesów nieprodukcyjnych, analizy
systemów pomiarowych, wdrażanie rozwiązań metodycznych dotyczących zarządzania procesami, wykonywanie
usług związanych z kontrolą jakości, 45 zarządzanie dobrami intelektualnymi.
506438
(220) 2019 11 05
LADNEFELGI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Suwałki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RACING LINE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów lądowych,
opony do pojazdów, kołpaki, felgi aluminiowe, felgi stalowe.
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506448
(220) 2019 11 05
LADNEFELGI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Suwałki
(540) (znak słowny)
(540) Racingline
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów lądowych,
opony do pojazdów, kołpaki, felgi aluminiowe, felgi stalowe.

(210)
(731)

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

506453
(220) 2019 11 05
Walmark a.s., Třinec, CZ
(znak słowno-graficzny)
twoje największe wsparcie na każdą porę roku

29.01.15, 27.05.01, 26.02.05, 26.02.13, 26.02.15, 01.03.01,
01.03.15, 01.15.17, 05.03.11, 05.03.15
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, witaminy, preparaty
zawierające minerały i pierwiastki śladowe, preparaty higieniczne do celów medycznych, odżywcze suplementy diety
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego,
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety,
środki odkażające, lecznicze środki do czyszczenia zębów
i syropy, herbata ziołowa i ekstrakty do celów leczniczych,
lecznicze dodatki do żywności, preparaty odżywcze lub dietetyczne do celów leczniczych do użycia jako codzienne suplementy diety w postaci artykułów spożywczych w proszku lub oddzielnych mieszanek, zawierających w szczególności mleko w proszku lub białko zwierzęce lub białko roślinne,
także z witaminami lub minerałami lub pierwiastkami śladowymi lub dodatkiem cukru, preparaty białkowe lub żywność
do celów leczniczych, produkty wzbogacone w witaminy
i minerały w postaci koncentratów do użytku medycznego
jako suplementy diety, suplementy diety,     44 opieka medyczna i zdrowotna.

(531)

05.03.11, 05.03.13, 24.03.09, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi konsultacyjne w zakresie nabywania
towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, pozyskiwanie
umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych,
dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów
i usług, administrowanie sprzedażą, usługi zarządzania sprzedażą, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów
sprzedaży, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla
konsumentów w dziedzinie produktów do makijażu, usługi
informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów
w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, pośrednictwo
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych,
usługi składania zamówień hurtowych, usługi w zakresie
zamówień online, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, usługi odbierania
zamówień telefonicznych na rzecz osób trzecich, telemarketing, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych
za pomocą Internetu.

(531)

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

506466
(220) 2017 11 24
Napcsillag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Ajka, HU
(znak słowno-graficzny)
ecofamily
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(210)
(731)
(540)
(540)

506467
(220) 2019 11 06
BYLICA ŁUKASZ WAWELSKIE ALKOHOLE, Wieliczka
(znak słowno-graficzny)
Grzaniec wawelski

(531)

24.09.03, 24.09.05, 24.09.08, 25.01.01, 25.07.01, 25.12.25,
27.05.01, 27.05.21, 26.04.16, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 33 wino.
506468
(220) 2019 11 06
MUNDIVIE E. BOĆKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUNDIVIE

(210)
(731)
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(531)

27.05.01, 26.01.08, 26.01.16, 26.01.18, 26.03.04, 26.04.01,
26.04.12, 26.04.18
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe,
drinki alkoholowe, wódki, likiery, koniaki, brandy.
506472
(220) 2019 11 06
TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KASKADA
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry
automatyczne inne niż na żetony oraz inne niż telewizyjne, gry towarzyskie, gry zręcznościowe, bilardowe, zabawki,
urządzenia do gier elektronicznych innych niż telewizyjne, urządzenia służące rozrywce nie zawarte w innych klasach, elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące
do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, video loterii,
zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty sprzedające
i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety lub żetonu, automaty do gier hazardowych, zdrapki
do gier loteryjnych, żetony do gier, urządzenia do gier hazardowych, 38 zapewnianie dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi i zwykłymi, udostępnianie forów
on-line do komunikacji w dziedzinie gier elektronicznych,
transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć,
gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio
i informacji za pośrednictwem Internetu, 41 organizowanie
i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, video loterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier
w systemie on-line w sieci informatycznej, usługi związane
z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier, kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych
nocnych klubów, usługi kasyn udostępnionych on-line, poprzez Internet i Intranet, obsługa komputerowych salonów
gier, usługi w zakresie edukacji i rozrywki, usługi rozrywkowe
w dziedzinie gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych, udostępnianie i obsługa gier komputerowych, gier
video, gier interaktywnych w trybie on-line, organizowanie
konkursów, zawodów i turniejów, w tym pomiędzy uczestnikami gier komputerowych, prowadzenie klubów gier komputerowych, hazardowych, gier video, gier interaktywnych,
usługi wydawnicze, publikacje elektroniczne on-line, działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych,
obsługa urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie imprez piknikowo - festynowych (wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla dzieci, jazda konna, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych,
filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska),
organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez
kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie
loterii, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizo-
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wanie konkursów, zjazdów, seminariów, kongresów, szkoleń,
pokazy praktycznego kształcenia, nauczanie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie wydarzeń z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, publikowanie,
edycja i dystrybucja książek, wydawnictw, gazet, tekstów,
periodyków i elektronicznych mediów, obsługa publikacji
elektronicznych on-line, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, publikacja książek elektronicznych i czasopism
on-line, usługi publikacji elektronicznej, publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, hazardzie, rozrywce,
rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi on-line.
(210) 506475
(220) 2019 11 06
(731) SZYMAŃSKA DAGMARA EWA, Catona (RC), IT
(540) (znak słowny)
(540) EMBRACE THERAPY
(510), (511) 41 coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life
coachingu, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo
szkoleniowe i edukacyjne], 44 psychologia holistyczna, psychoterapia holistyczna.
506485
(220) 2019 11 06
MUNDIVIE E. BOĆKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUNDIVIE
(210)
(731)

(531)

26.01.08, 26.01.16, 26.01.18, 26.03.04, 26.04.01, 26.04.12,
26.04.18, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe,
drinki alkoholowe, wódki, likiery, koniaki, brandy.
506496
(220) 2019 11 06
BESTSELLERS DISTRIBUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BooBoo

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, olejki, oliwki nawilżające dla dzieci, preparaty do mycia,
mydła, mydła w płynie, sole do kąpieli inne niż lecznicze,
preparaty do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kremy kosmetyczne, kremy do rąk, mleczka i balsamy do ciała, pasty i płyny do mycia zębów, preparaty do pielęgnacji
skóry, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, płyny
i proszki do prania, płyny do płukania, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, 5 żywność dla niemowląt, mleko
dla niemowląt, mleko w proszku dla dzieci i niemowląt, preparaty mineralne, preparaty odżywcze z mikroelementami
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dla dzieci, preparaty podnoszące odporność organizmu,
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, mineralne dodatki do żywności, wzbogacając organizm w niezbędne witaminy, pierwiastki i mikroelementy,
odżywcze i regeneracyjne dodatki do żywności, suplementy diety, żywność dietetyczna do celów leczniczych, guma
do żucia z mikroelementami do celów leczniczych, dodatki
odżywcze do celów leczniczych, cukierki zawierające preparaty witaminowe, soki i napoje dietetyczne, soki i napoje odżywcze, soki i napoje regeneracyjne, soki i napoje lecznicze,
soki i napoje podnoszące odporność organizmu, produkty
higieniczne, chusteczki nawilżane antybakteryjne, materiały
opatrunkowe, pieluchy dla niemowląt, pielucho-majtki dziecięce, 16 czasopisma, gazety, dzienniki, tygodniki, podręczniki i książki, materiały drukowane, koperty, karty pocztowe,
mapy, chorągiewki papierowe, obwoluty, kalendarze zakładki od książek, fotografie, pudełka kartonowe lub papierowe,
adresatki, afisze, almanachy, plakaty, albumy, artykuły biurowe za wyjątkiem mebli, przybory do pisania, przyciski do papieru, bloczki do pisania, broszury informacyjne, nalepki, notesy, notatniki, długopisy, ołówki, podstawki do długopisów
i ołówków, temperówki, wieczne pióra, artykuły z papieru
i celulozy do celów sanitarnych, pieluszki jednorazowe z papieru lub celulozy, pielucho – majtki z celulozy, wyroby z papieru do użytku domowego, ręczniki papierowe, chusteczki
do nosa papierowe lub z celulozy, papier toaletowy, śliniaki
papierowe, jednorazowe maty, podkłady absorbujące z papieru, 28 zabawki, zabawki edukacyjne, zabawki dla dzieci
i młodzieży, zabawki oraz przyrządy do ćwiczeń pobudzających zmysły, klocki, karty do gry, układanki, puzzle, gry zręcznościowe i planszowe, grzechotki, karuzele, konie na biegunach, zabawki pluszowe, przytulanki, maskotki, kukiełki, lalki
szmaciane, misie pluszowe, piłki do gier, modele do sklejania,
hulajnogi dziecięce, zabawki dmuchane, bujawki, rowerki
dziecięce, chodziki, 29 mleko oraz wyroby z mleka, owoce
i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, konserwy
mięsne, warzywne i mięsno-warzywne, dania gotowe przygotowane w oparciu o mięsa, drób, ryby i owoce morza, produkty nabiałowe i gotowe dania z produktów nabiałowych,
zupy i składniki do przyrządzania zup, 30 wyroby cukiernicze,
wyroby piekarnicze, ciasta, ciastka, chipsy, lody, desery lodowe, słodycze, cukierki, gumy rozpuszczalne, gumy do żucia,
żelki, wyroby czekoladowe, batony czekoladowe, 32 napoje
bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi, koncentraty i ekstrakty owocowe, soki i napoje izotoniczne, soki owocowe,
syropy, preparaty do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, lemoniady, nektary owocowe, sorbety napoje, syropy
do napojów, wody mineralne, wody gazowane smakowe.
506504
(220) 2019 11 06
VIA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARDIOLIPID

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 25.07.01
(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 [progra-
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my], 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 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
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na nośnikach dźwięku i obrazu, usługi z zakresu bibliotek
online, mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy
za pośrednictwem sieci komputerowej online, 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.
(210)
(731)
(540)
(540)

506521
(220) 2019 11 07
DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
DOM DEVELOPMENT

(531) 29.01.02, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.06, 26.01.18
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, przenośne
metalowe konstrukcje budowlane, materiały metalowe
do budowy szlaków kolejowych, przewody nieelektryczne
i przewody drutowe z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe dla potrzeb budownictwa, usług remontowych, naprawy i konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, 19 materiały budowlane niemetalowe, szkło budowlane, półfabrykaty drewniane dla budownictwa, budynki przenośne niemetalowe, ukończone budynki z materiałów
niemetalowych, 35 usługi w zakresie organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub
przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania,
usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, usługi zarządzania przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu
nieruchomościami, usługi marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia,
usługi organizowania targów, wystaw i promocji obrotu nieruchomościami, usługi organizowania przetargów na rynku
obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, usługi wynajmowania powierzchni na cele reklamowe, usługi prowadzenia agencji
importowo-eksportowych na rzecz osób trzecich i pośrednictwa eksportowo-importowego w obrocie produktami,
artykułami i technologiami, usługi doradztwa w zarządzaniu
nieruchomościami, usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji
budowlanej, 36 usługi w zakresie organizacji i zarządzania
finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi
wynajmowania, użyczania, zarządzania nieruchomościami,
usługi pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, usługi wyceny
nieruchomości,, usługi wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowych,
usługi administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi doradztwa w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami
osiedlowymi i gruntami, pośrednictwo w nabywaniu, sprze-
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daży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, usługi
w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę
pod względem finansowym w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, 37 usługi w zakresie: budownictwa,
nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania,
usługi w zakresie budowania lokali mieszkalnych i osiedli
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, usługi developerskie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej
pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi
w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi
remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, udzielanie informacji budowlanych, 39 usługi w zakresie: wynajmowania
garaży i miejsc parkingowych, wynajmowania powierzchni
i obiektów magazynowych, wynajmowania powierzchni
na salony samochodowe, usługi parkingowe, usługi administrowania miejscami parkingowymi, 42 usługi projektowe
w zakresie budownictwa, usługi w zakresie: przeprowadzania inspekcji budynków, doradztwa dotyczącego organizacji
i prowadzenia placów budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania, analiz i sporządzania kosztorysów budowlanych,
usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki,
prace projektowe w zakresie architektury i technologii, usługi projektowania wystroju i dekoracji wnętrz, wykonywania
badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury, badań, ekspertyz
i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych
oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, usługi ekspertyz inżynieryjnych, badań technicznych,
doradztwa budowlanego i w zakresie ochrony środowiska,
planowania urbanistycznego wraz z infrastrukturą pomiarów terenu, opracowywania projektów technicznych użytkowania nieruchomości, 44 usługi w zakresie: ogrodnictwa
krajobrazowego, pielęgnowania i utrzymywania trawników,
45 usługi doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi
ochrony mienia.
506536
(220) 2019 11 07
STUDIO BUFFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) METRO STUDIO PIOSENKI

(210)
(731)
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(531) 16.01.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 formularze i druki, czasopisma, kalendarze,
karty pocztowe, materiały piśmienne, notesy, przybory
do pisania, torby i torebki z papieru lub z tworzyw sztucznych, 35 organizacja działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu,
pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu,
usługi agencji reklamowej i promocyjnej, marketing, usługi
fonograficzne i audiowizualne w zakresie reklamy, 41 organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], nauczanie i szkolenia, organizowanie konkursów artystycznych, imprezy kulturalne, koncerty muzyczne na żywo,
muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach
przeznaczonych do występów, organizacja imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych, organizacja imprez muzycznych, organizacja konkursów muzycznych, nauka śpiewu, usługi w zakresie: nagrywania lub przegrywania dźwięku
i obrazu dla celów rozrywki, organizowanie przedstawień teatralnych, usługi wydawnicze.
506574
(220) 2019 11 08
NOWAKOWSKA ELEONORA SELWINA
PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO USŁUGOWE
RYDZEWO, Rydzewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIAŁY ŁABĘDŹ
(210)
(731)

(531)

03.07.06, 03.07.16, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18, 26.05.01,
26.05.09, 26.05.15, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe.
506587
(220) 2019 11 08
NOWAKOWSKA ELEONORA SELWINA
PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO USŁUGOWE
RYDZEWO, Rydzewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZARNY ŁABĘDŹ
(210)
(731)

(531)

03.07.06, 03.07.16, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18, 26.05.01,
26.05.09, 26.05.15, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe.
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(210) 506588
(220) 2019 11 08
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) MEDILÂGE
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, olejki eteryczne, detergenty do użytku sanitarnego inne niż do celów medycznych, 5 produkty
farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne,
preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, środki
bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, produkty biologiczne do celów
medycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt,
materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty
chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki
wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty
chirurgiczne składające się z żywych tkanek, aerozole chłodzące do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, chusteczki
do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów
medycznych, gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do celów medycznych, plastry terapeutyczne,
kremy lecznicze do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, aparatura do analizy do celów
medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów antyseptycznych,
aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory
do preparatów antybakteryjnych, implanty chirurgiczne
składające się ze sztucznych materiałów, bransolety do celów medycznych, ręczne spraye do celów medycznych,
spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne,
bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla
ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, inkubatory
dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory do celów
medycznych, irygatory do wstrzykiwań, butelki do karmienia dzieci i niemowląt, kompresory stosowane w chirurgii,
lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże
przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, przyborniki
na instrumenty chirurgiczne, przyborniki dla chirurgów i lekarzy innych specjalności, rozpylacze do celów leczniczych,
smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki do celów medycznych, strzykawki do cewki
moczowej, strzykawki do użytku medycznego, strzykawki
do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki do czyszczenia
języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy
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stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych,
zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszywania, okłady z lodu do leczenia obrażeń.
(210)
(731)
(540)
(540)

506589
(220) 2019 11 08
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
MEDILÂGE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, olejki eteryczne, detergenty do użytku sanitarnego inne niż do celów medycznych, 5 produkty
farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne,
preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, środki
bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, produkty biologiczne do celów
medycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt,
materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty
chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki
wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty
chirurgiczne składające się z żywych tkanek, aerozole chłodzące do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, chusteczki
do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów
medycznych, gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do celów medycznych, plastry terapeutyczne,
kremy lecznicze do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, aparatura do analizy do celów
medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów antyseptycznych,
aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory
do preparatów antybakteryjnych, implanty chirurgiczne
składające się ze sztucznych materiałów, bransolety do celów medycznych, ręczne spraye do celów medycznych,
spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhala-
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tory tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne,
bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla
ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, inkubatory
dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory do celów
medycznych, irygatory do wstrzykiwań, butelki do karmienia dzieci i niemowląt, kompresory stosowane w chirurgii,
lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże
przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, przyborniki
na instrumenty chirurgiczne, przyborniki dla chirurgów i lekarzy innych specjalności, rozpylacze do celów leczniczych,
smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki do celów medycznych, strzykawki do cewki
moczowej, strzykawki do użytku medycznego, strzykawki
do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki do czyszczenia
języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy
stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych,
zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszywania, okłady z lodu do leczenia obrażeń.
(210)
(731)
(540)
(540)

506590
(220) 2019 11 08
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
MEDILÂGE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, olejki eteryczne, detergenty do użytku sanitarnego inne niż do celów medycznych, 5 produkty
farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne,
preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, środki
bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, produkty biologiczne do celów
medycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt,
materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty
chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
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do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki
wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty
chirurgiczne składające się z żywych tkanek, aerozole chłodzące do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, chusteczki
do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów
medycznych, gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do celów medycznych, plastry terapeutyczne,
kremy lecznicze do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, aparatura do analizy do celów
medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów antyseptycznych,
aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory
do preparatów antybakteryjnych, implanty chirurgiczne
składające się ze sztucznych materiałów, bransolety do celów medycznych, ręczne spraye do celów medycznych,
spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne,
bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla
ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, inkubatory
dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory do celów
medycznych, irygatory do wstrzykiwań, butelki do karmienia dzieci i niemowląt, kompresory stosowane w chirurgii,
lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże
przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, przyborniki
na instrumenty chirurgiczne, przyborniki dla chirurgów i lekarzy innych specjalności, rozpylacze do celów leczniczych,
smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki do celów medycznych, strzykawki do cewki
moczowej, strzykawki do użytku medycznego, strzykawki
do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki do czyszczenia
języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy
stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych,
zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszywania, okłady z lodu do leczenia obrażeń.
(210)
(731)
(540)
(540)

506591
(220) 2019 11 08
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
MEDILÂGE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, olejki eteryczne, detergenty do użytku sanitarnego inne niż do celów medycznych, 5 produkty
farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne,
preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, środki
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bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, produkty biologiczne do celów
medycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt,
materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty
chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki
wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty
chirurgiczne składające się z żywych tkanek, aerozole chłodzące do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, chusteczki
do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów
medycznych, gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do celów medycznych, plastry terapeutyczne,
kremy lecznicze do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, aparatura do analizy do celów
medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów antyseptycznych,
aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory
do preparatów antybakteryjnych, implanty chirurgiczne
składające się ze sztucznych materiałów, bransolety do celów medycznych, ręczne spraye do celów medycznych,
spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne,
bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla
ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, inkubatory
dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory do celów
medycznych, irygatory do wstrzykiwań, butelki do karmienia dzieci i niemowląt, kompresory stosowane w chirurgii,
lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże
przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, przyborniki
na instrumenty chirurgiczne, przyborniki dla chirurgów i lekarzy innych specjalności, rozpylacze do celów leczniczych,
smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki do celów medycznych, strzykawki do cewki
moczowej, strzykawki do użytku medycznego, strzykawki
do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki do czyszczenia
języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy
stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych,
zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszywania, okłady z lodu do leczenia obrażeń.
(210)
(731)
(540)
(540)

506596
(220) 2019 11 08
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
MEDILÂGE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
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perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, olejki eteryczne, detergenty do użytku sanitarnego inne niż do celów medycznych, 5 produkty
farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne,
preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, środki
bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, produkty biologiczne do celów
medycznych lub weterynaryjnych, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt,
materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty
chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki
wzmacniające, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, implanty
chirurgiczne składające się z żywych tkanek, aerozole chłodzące do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, biologiczne kultury tkankowe do celów medycznych, chusteczki
do celów medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów
medycznych, gąbka do ran, kompresy, plastry samoprzylepne, plastry do celów medycznych, plastry terapeutyczne,
kremy lecznicze do ochrony skóry, 10 rozpylacze do aerozoli do celów medycznych, aparatura do analizy do celów
medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów antyseptycznych,
aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory
do preparatów antybakteryjnych, implanty chirurgiczne
składające się ze sztucznych materiałów, bransolety do celów medycznych, ręczne spraye do celów medycznych,
spraye [aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów medycznych, bandaże elastyczne,
bandaże gipsowe, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla
ząbkujących dzieci, igły co celów medycznych, inkubatory
dla noworodków, inkubatory medyczne, irygatory do celów
medycznych, irygatory do wstrzykiwań, butelki do karmienia dzieci i niemowląt, kompresory stosowane w chirurgii,
lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do aplikowania leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski podtrzymujące, opaski usztywniające stawy, opaski, bandaże
przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, przyborniki
na instrumenty chirurgiczne, przyborniki dla chirurgów i lekarzy innych specjalności, rozpylacze do celów leczniczych,
smoczki, smoczki do butelek do karmienia, smoczki dziecięce, strzykawki do celów medycznych, strzykawki do cewki
moczowej, strzykawki do użytku medycznego, strzykawki
do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki podskórne, szczoteczki do czyszczenia
języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy
stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych,
zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszywania, materiały do zszywania, okłady z lodu do leczenia obrażeń.
(210)
(731)

506599
(220) 2019 11 08
TREND GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TREND GLASS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 9 laboratoryjne wyroby szklane, naczynia szklane do pomiarów, 11 szklane osłony na lampy, lampiony
na świece, lampiony elektryczne, latarnie ceramiczne, lampy
ozdobne, świece bezpłomienne, świece elektryczne, abażury do lamp i źródeł światła, oświetlenie dekoracyjne, latarnie
ze świeczkami, lampki-świeczki, 21 wyroby ze szkła: butelki,
pojemniki, słoje, dzbanki, pudełka, naczynia, wazony, donice,
szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, karafki ze szkła, wyroby szklane nie ujęte w innych klasach, szkło
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem,
statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane ze szkła,
zawarte w tej klasie, świeczniki, podstawki do świeczek
i podgrzewaczy, stroiki do świec, ozdoby ze szkła, szklane
naczynia żaroodporne, czajniki [nieelektryczne], 35 usługi
sprzedaży następujących towarów: laboratoryjne wyroby
szklane, naczynia szklane do pomiarów, świece, znicze, lampiony, lampiony na świece, lampiony elektryczne, latarnie
ceramiczne, lampy ozdobne, świece bezpłomienne, świece
elektryczne, abażury do lamp i źródeł światła, oświetlenie
dekoracyjne, latarnie ze świeczkami, lampki-świeczki, usługi
sprzedaży następujących towarów: szkło nieprzetworzone
i półprzetworzone, będące półproduktem, statuetki, figurki,
tabliczki i dzieła sztuki wykonane ze szkła, świeczniki, podstawki do świeczek i podgrzewaczy, stroiki do świec, karafki
ze szkła, usługi sprzedaży następujących towarów: szklane
butelki, pojemniki, słoje, dzbanki, pudełka, naczynia, wazony, donice, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria
barowe, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi,
internetowymi, reklama, organizowanie targów, wystaw
i kongresów w celach handlowych oraz reklamowych, pokazy towarów, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla
konsumentów, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 39 przewożenie i dostarczanie towarów, pakowanie
i składowanie towarów, załadunek i rozładunek towarów,
wypożyczanie środków transportu, 40 obróbka szkła w celu
zmiany właściwości optycznych i fizycznych, barwienie tafli
szklanych poprzez obróbkę powierzchni, cięcie, dmuchanie,
fazowanie, laminowanie, polerowanie, szlifowanie, trawienie
szkła, wynajem maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów
szklanych, 42 usługi architektów, designerów, studiów graficznych, wzornictwo przemysłowe, stylizacja, architektura,
projektowanie i badania produktu, projektowanie wyrobów
ze szkła, opakowań, dekoracji wnętrz, konsultacje techniczne
z zakresu rozwoju produktu, badania techniczne oraz opracowywanie projektów technicznych, analizy przemysłowe,
prace badawczo-rozwojowe na rzecz osób trzecich, usługi
doradców wyposażenia wnętrz na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów dla wyposażenia wnętrz,
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stoisk ekspozycyjnych oraz targowych, usługi na rzecz osób
trzecich w zakresie projektowania wnętrz, stoisk ekspozycyjnych oraz targowych.
506631
(220) 2019 11 12
MOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOREX
(210)
(731)

(531) 03.09.01, 26.04.15, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 29 ryby mrożone i świeże.
(210) 506651
(220) 2019 11 12
(731) SOŁDON EMILIA, Skrzynki
(540) (znak słowny)
(540) Pani Pazur
(510), (511) 3 baza podkładowa do paznokci, brokat do paznokci, emalie do paznokci, emulsje do wzmacniania paznokci, kalkomanie do ozdabiania paznokci, kleje do mocowania sztucznych paznokci, klej do utwardzania paznokci,
kosmetyki do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji urody,
kremy do paznokci, kremy do rąk, kremy do skórek wokół paznokci, lakiery do paznokci, naklejane ozdoby do paznokci,
odżywki do paznokci, odżywki do skórek wokół paznokci,
olejek do skórek wokół paznokci, papier ścierny do paznokci,
podkłady do paznokci, powłoki do nadawania kształtu paznokciom, preparaty do kuracji paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do wzmacniania paznokci, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach,
proszek do polerowania paznokci, proszki do nadawania
kształtu sztucznym paznokciom, rozjaśniacze do paznokci,
sztuczne paznokcie, środki do usuwania paznokci żelowych,
środki do usuwania skórek wokół paznokci, środki zmiękczające skórki w paznokciach, utwardzacze do paznokci, zmywacze do paznokci, żel do paznokci, 8 cążki do paznokci, pilniki do paznokci, polerki do paznokci, przybory do manicure
i pedicure, wymienne głowice obrotowe do elektronicznych
pilników do paznokci, zestawy do manicure, 21 przybory
kosmetyczne, szczoteczki do paznokci, tacki do użytku przy
polerowaniu paznokci, 41 kursy instruktażowe, kursy szkoleniowe, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, prowadzenie
kursów, prowadzenie warsztatów, szkolenia dla dorosłych,
szkolenia edukacyjne, szkolenia personelu, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, usługi szkół pielęgnacji urody, 44 doradztwo dotyczące
urody, higiena i pielęgnacja urody, pielęgnacja urody, salony
piękności, udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności, usługi kosmetyczne, usługi manicure, usługi pedicure, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji
urody, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi salonów
piękności, usługi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne, zabiegi
pielęgnacji urody.
(210)
(731)

506652
(220) 2019 11 12
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
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(540) (znak słowny)
(540) KOMTURA
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby na bazie mięsa.
506665
(220) 2019 11 12
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) BOROWIACKA
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby na bazie mięsa.
(210)
(731)

506679
(220) 2019 11 12
TARNOGÓRSKIE BEVERAGE COMPANY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnowskie Góry
(540) (znak słowny)
(540) TARNOGÓRZANKA
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie; napoje na bazie piwa; piwa o małej zawartości alkoholu; piwo bezalkoholowe; wina bezalkoholowe; napoje bezalkoholowe; napoje
odalkoholizowane; woda, w tym woda mineralna, woda
mineralizowana, smakowa woda mineralna, woda źródlana,
woda gazowana, woda niegazowana, woda kokosowa jako
napój, woda sodowa, woda gazowana wzbogacona witaminami; bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków
owocowych; aromatyzowane napoje gazowane; napoje
dla sportowców; napoje energetyzujące; napoje funkcjonalne na bazie wody; napoje izotoniczne; napoje na bazie
wody zawierające ekstrakty z herbaty; napoje orzeźwiające;
bazy do koktajli bez alkoholu; bezalkoholowe preparaty do
produkcji napojów; esencje do produkcji napojów; koktajle
bezalkoholowe; koncentraty soków owocowych; lemoniada;
napoje owocowe i soki owocowe; napoje warzywne; preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów; syropy do
napojów; toniki, 33 alkohole wysokoprocentowe; destylowane napoje; napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa); napoje
alkoholowe aromatyzowane; wódka; likiery; koktajle; miód
pitny; wina; napoje na bazie wina; cydr, poncz alkoholowy.
(210)
(731)

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

(531)

506702
(220) 2019 11 13
WOLLENSZLEGER-GAŁUSZKA DOROTA, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
ROZWÓD POPROSZĘ

03.07.01, 03.07.16, 03.07.17, 03.07.24, 29.01.02, 27.05.01,
27.05.02
(510), (511) 16 publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje reklamowe, publikacje promocyjne, publikacje periodyczne drukowane, 41 prowadzenie warsztatów
(szkolenia), szkolenia dla dorosłych, kursy samoświadomości
(szkolenia), usługi trenerów osobistych, publikacje multimedialne, 44 konsultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczne, porady psychologiczne, udzielenie informacji
z zakresu psychologii, usługi psychologów, usługi psychoterapeuty, usługi psychoterapeutyczne, usługi terapeutyczne,
coaching w zakresie życia osobistego (life coaching), 45 do-
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radztwo dotyczące kierunku duchowego rozwoju, doradztwo w sprawach małżeńskich, doradztwo w zakresie sporów
sądowych, doradztwo w zakresie relacji osobistych, doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, mediacja
(usługi prawne), mediacja, porady prawne i zastępstwo procesowe, świadczenie usług wsparcia emocjonalnego rodzinom, udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, usługi adwokackie, usługi adwokatów, usługi arbitrażu,
mediacji i rozstrzygania sporów, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi
mediacyjne w sporach małżeńskich, usługi prawne, usługi
prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi prawne w zakresie mediacji, usługi w zakresie mediacji,
usługi w zakresie mediacji rozwodowej, usługi w zakresie
pomocy prawnej, usługi w zakresie sporów sądowych, usługi wsparcia prawnego, usługi detektywistyczne, usługi doradcze w zakresie usług detektywistycznych, rozstrzyganie
spraw spornych.
(210)
(731)
(540)
(540)

506717
(220) 2019 11 13
Taizhou Jiamei Im & Ex Co., Ltd., Wenling City, CN
(znak słowno-graficzny)
love more BI&KI

(531) 03.06.03, 02.09.14, 27.05.01, 24.17.07
(510), (511) 18 plecaki, portfele, bagaż, aktówki, torby szkolne [z paskiem na ramię], skóra surowa lub półprzetworzona,
wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, skórzane smycze, parasole, okrycia dla zwierząt, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, wyroby pończosznicze, rękawiczki, szaliki, pasy
elastyczne wyszczuplające [bielizna], wyprawki dziecięce
[odzież], krawaty, kombinezony, 35 reklama, usługi agencji
importowo-eksportowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, usługi marketingowe, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, audyt działalności
gospodarczej, poszukiwania w zakresie patronatu, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

506719
(220) 2019 11 13
FRAŚ ROBERT IZI, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
G EASY GRASS

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 środki chemiczne wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym tj. środki chemiczne do impregnacji
skóry, kleje do skór, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla
przemysłu, mastyksy do opon, materiały syntetyczne do absorpcji oleju, mieszaniny do gwintowania, mieszanki do naprawiania dętek, mieszanki do naprawy opon, metaliczne
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mydła do celów przemysłowych, oleje przekładniowy, kity
i lepiki jako olejowe spoiwa, płyn przeciw zamarzaniu, płyny
do obwodów hydraulicznych, płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, płyny hamulcowe, preparaty antystatyczne, inne niż do użytku domowego, preparaty chemiczne
do impregnacji wodoodpornej skór, preparaty chemiczne
do zapobiegania powstawaniu plam na tkaninach, preparaty
chłodnicze, preparaty do klejenia, preparaty do konserwacji
gumy, preparaty do obróbki wykończeniowej stali, preparaty
do odgumowywania, preparaty do odklejania i odłączania,
preparaty do odpuszczania metali, preparaty do oszczędzania paliwa, preparaty do wulkanizacji, preparaty ognioodporne, preparaty zapobiegające zagotowaniu się chłodziwa
silnikowego, produkty chemiczne do ożywiania kolorów
do użytku przemysłowego, przyspieszacze wulkanizacji, roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w akumulatorach,
silikony, spoiwa jako Preparaty do impregnacji wodoodpornej z wyjątkiem farb, spoiwa stosowane w metalurgii, substancje powierzchniowo czynne, szpachlówka do karoserii
samochodowej, środki chemiczne do impregnacji materiałów tekstylnych, środki chemiczne do oczyszczania oleju,
środki chemiczne do ożywiania kolorów tkanin, środki chemiczne do renowacji skóry, środki chemiczne do usuwania
osadu węglowego z silników, środki chemiczne do wybielania wosku, środki chemiczne nadające materiałom tekstylnym właściwości wodoodporne, środki chłodzące do silników pojazdów, środki dyspergujące olej, środki korozyjne,
środki zmiękczające do celów przemysłowych, utleniacze
jako dodatki chemiczne do paliwa silnikowego, węgiel do filtrów, woda destylowana, zakwaszona woda do ładowania
akumulatorów, zaprawy farbiarskie do metali, 3 kosmetyki
samochodowe, preparaty do czyszczenia i mycia pojazdów, detergenty, esencje eteryczne, olejki eteryczne, olejki
perfumeryjne, pasty, szampony, płyny do mycia szyb, płyny
do mycia powierzchni, saszetki zapachowe do samochodów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, mydła,
mydła w płynie, preparaty do odtłuszczania, pasty do skór,
preparaty do polerowania, wosk do polerowania karoserii samochodowych, kremy do polerowania, środki do nadawania
połysku, papier ścierny, papier polerujący, środki do usuwania rdzy, preparaty do czyszczenia tworzyw sztucznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

506721
(220) 2019 11 13
FRAŚ ROBERT IZI, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
EASY DETAIL

(531) 26.01.06, 26.01.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 środki chemiczne wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym tj. środki chemiczne do impregnacji skóry,
kleje do skór, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, mastyksy do opon, materiały syntetyczne do absorpcji
oleju, mieszaniny do gwintowania, mieszanki do naprawiania
dętek, mieszanki do naprawy opon, metaliczne mydła do celów przemysłowych, oleje przekładniowy, kity i lepiki jako olejowe spoiwa, płyn przeciw zamarzaniu, płyny do obwodów
hydraulicznych, płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, płyny hamulcowe, preparaty antystatyczne inne niż
do użytku domowego, preparaty chemiczne do impregnacji
wodoodpornej skór, preparaty chemiczne do zapobiegania
powstawaniu plam na tkaninach, preparaty chłodnicze, preparaty do klejenia, preparaty do konserwacji gumy, preparaty
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do obróbki wykończeniowej stali, preparaty do odgumowywania, preparaty do odklejania i odłączania, preparaty do odpuszczania metali, preparaty do oszczędzania paliwa, preparaty do wulkanizacji, preparaty ognioodporne, preparaty zapobiegające zagotowaniu się chłodziwa silnikowego, produkty
chemiczne do ożywiania kolorów do użytku przemysłowego,
przyspieszacze wulkanizacji, roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w akumulatorach, silikony, spoiwa jako Preparaty
do impregnacji wodoodpornej z wyjątkiem farb, spoiwa stosowane w metalurgii, substancje powierzchniowo czynne,
szpachlówka do karoserii samochodowej, środki chemiczne
do impregnacji materiałów tekstylnych, środki chemiczne
do oczyszczania oleju, środki chemiczne do ożywiania kolorów tkanin, środki chemiczne do renowacji skóry, środki
chemiczne do usuwania osadu węglowego z silników, środki
chemiczne do wybielania wosku, środki chemiczne nadające materiałom tekstylnym właściwości wodoodporne, środki
chłodzące do silników pojazdów, środki dyspergujące olej,
środki korozyjne, środki zmiękczające do celów przemysłowych, utleniacze jako dodatki chemiczne do paliwa silnikowego, węgiel do filtrów, woda destylowana, zakwaszona woda
do ładowania akumulatorów, zaprawy farbiarskie do metali,
3 kosmetyki samochodowe, preparaty do czyszczenia i mycia pojazdów, detergenty, esencje eteryczne, olejki eteryczne,
olejki perfumeryjne, pasty, szampony, płyny do mycia szyb,
płyny do mycia powierzchni, saszetki zapachowe do samochodów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, mydła, mydła w płynie, preparaty do odtłuszczania, pasty do skór,
preparaty do polerowania, wosk do polerowania karoserii samochodowych, kremy do polerowania, środki do nadawania
połysku, papier ścierny, papier polerujący, środki do usuwania
rdzy, preparaty do czyszczenia tworzyw sztucznych.
506760
(220) 2019 11 14
BURZYŃSKA KATARZYNA CENTRUM FLOATINGU,
Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOSCO BOSO

(210)
(731)
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broszur, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, pokazy towarów, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, wyselekcjonowanie z myślą o osobach
trzecich produktów bez uwzględniania transportu z zakresu wszelkiego sprzętu do rehabilitacji i odnowy zdrowotnej
i biologicznej, zwłaszcza sprzętu do swobodnego unoszenia się ciała ludzkiego na wodzie w specjalnej kabinie, tak
by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu
w dobrych warunkach, 44 prowadzenie usług w zakresie: fizjoterapii, swobodnego unoszenia się ciała ludzkiego na wodzie w specjalnej kabinie, klinik medycznych prywatnych,
masażu, medycznej opieki pielęgniarskiej, pomocy medycznej, opieki zdrowotnej, porad w zakresie farmakologii.
(210)
(731)
(540)
(540)

506842
(220) 2019 11 17
ŁYDUCH SŁAWOMIR PIOTR SLAVA, Czosnów
(znak słowno-graficzny)
ASTRAPI.PL

(531) 24.15.01, 24.15.05, 26.11.05, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 9 falowniki fotowoltaiczne, panele słoneczne,
bezpieczniki elektryczne, regulatory napięcia, regulatory
energii, regulatory elektroniczne, regulatory elektryczne,
regulatory temperatury wody, regulatory termiczne [termostaty], regulatory oświetlenia, regulatory energii, elektryczne
panele przyciskowe, dotykowe panele sterowania, panele
wskaźnikowe, ochronniki przeciwprzepięciowe, ochronniki przepięciowe, ochronniki linii energetycznych, baterie
litowe, baterie litowo - jonowe, skrzynki na baterie, baterie
akumulatorowe litowe, ładowalne baterie elektryczne, ogniwa i baterie suche, baterie do oświetlania, baterie, skrzynki
rozdzielcze elektryczne, skrzynki połączeniowe [elektryczne], skrzynki zaciskowe [elektryczne], elektryczne skrzynki
sterownicze, bezpieczniki topikowe, fotorezystory, inwertory
AC/DC, sterowniki elektryczne, sterowniki programowalne,
sterowniki elektroniczne, sterowniki do falowników, sterowniki automatyki przemysłowej, zdalne sterowniki zaworów
automatycznych.
506867
(220) 2019 11 18
SZYCHTA PAWEŁ SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chirurgia Plastyczna.pl DR SZYCHTA

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 10 narzędzia elektryczne do akupunktury, aparaty do masażu wibracyjnego, baseny do celów leczniczych,
przyrządy do fizykoterapii, galwaniczna aparatura terapeutyczna, przyrządy i urządzenia do ćwiczeń gimnastyki
leczniczej, inhalatory, lampy do celów medycznych, lasery
do celów medycznych, aparaty do sztucznego oddychania,
pasy galwaniczne do celów leczniczych, poduszki do celów
leczniczych, pompy do celów medycznych, aparatura do radioterapii, rozpylacze do celów leczniczych, 11 kabiny natryskowe, instalacje i urządzenia do kąpieli, wanny do kąpieli nasiadowe, wanny z wirowym ruchem wody, urządzenia do kąpieli w gorącym powietrzu, komory chłodnicze, urządzenia
do opalania się, piece kąpielowe, instalacje klimatyzacyjne
do powietrza, instalacje do sauny, 35 prowadzenie usług
w zakresie: badania rynku, rozpowszechniania i dystrybucji
materiałów reklamowych - próbek, druków, prospektów,

(531) 03.07.24, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 44 chirurgia plastyczna, chirurgia, badania medyczne, konsultacje medyczne, opieka medyczna i zdrowotna, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, pomoc medyczna, przeprowadzanie badań medycznych,
udzielanie informacji medycznej, udzielanie wiadomości
i informacji w dziedzinie medycyny.
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506924
(220) 2019 11 19
LOOK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) look vege

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.10, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 oleje, tłuszcze jadalne, pestki słonecznika,
jądra pestek owoców, owoce suszone, susze warzywne,
mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone lub gotowane owoce i warzywa, galaretki,
dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona
roślin strączkowych, przetworzona spirulina, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, owoce morza,
30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa
nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże,
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, substytuty cukru, słodziki naturalne,
płatki zawierające błonnik, zioła przetworzone, słodycze
bezcukrowe, pieczywo bezglutenowe, produkty pszczele, zboża, przetworzone ziarna, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], artykuły spożywcze ze zbóż, zbożowe artykuły
śniadaniowe, batony zbożowe i energetyczne, gotowe
przekąski na bazie zbóż, 31 produkty rolne, ogrodnicze,
leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, zioła nieprzetworzone, świeże owoce, świeże warzywa, nasiona, rośliny
naturalne, słód, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, woda kokosowa, soki warzywne, piwo, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, za pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe on-line) oraz sprzedaży wysyłkowej i katalogowej
następujących towarów: dodatki dietetyczne, suplementy
żywnościowe, prebiotyki, odżywcze suplementy diety,
żywność dla diet medycznych, mineralne suplementy
diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do celów weterynaryjnych, preparaty dietetyczne, preparaty
dietetyczne dla dzieci, nutraceutyki do stosowania jako
suplement diety, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, napoje z dodatkami dietetycznymi, żywność dla diabetyków, dietetyczne dodatki
do żywności, dodatki do żywności do celów niemedycznych, błonnik pokarmowy, oleje, tłuszcze jadalne, pestki
słonecznika, jądra pestek owoców, owoce suszone, susze
warzywne, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
konserwowane, mrożone lub gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne,
przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy
i nasiona roślin strączkowych, przetworzona spirulina, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, owoce morza, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago,
kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy),
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy
(przyprawy), przyprawy, lód, substytuty cukru, słodziki
naturalne, płatki zawierające błonnik, zioła przetworzone,
słodycze bezcukrowe, pieczywo bezglutenowe, produkty
pszczele, zboża, przetworzone ziarna, batoniki zawierają-
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ce mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], artykuły spożywcze ze zbóż, zbożowe
artykuły śniadaniowe, batony zbożowe i energetyczne,
gotowe przekąski na bazie zbóż, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna, zioła nieprzetworzone, świeże owoce, świeże warzywa, nasiona, rośliny naturalne, słód, wody
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe, soki owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, woda kokosowa, soki warzywne,
piwo, administrowanie sprzedażą, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych,
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, zarządzanie programami lojalnościowymi, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży,
zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez
sklepy on-line, usługi importowo - eksportowe, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, dostarczanie informacji handlowych, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, usługi zarządzania sprzedażą, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, reklama, reklama radiowa, telewizyjna i prasowa, reklama
na stronach internetowych, promocja sprzedaży, pokazy
towarów do celów promocyjnych, wynajem przestrzeni
reklamowej on-line, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych.
506930
(220) 2019 11 19
LOOK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pure for Pet
(210)
(731)

(531) 03.06.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety do celów weterynaryjnych,
dodatki odżywcze do celów weterynaryjnych, suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt, lecznicze suplementy
do pasz dla zwierząt, dodatki do paszy do celów medycznych, pasza lecznicza dla zwierząt, dietetyczna żywność
przystosowana do użytku weterynaryjnego, dodatki antybiotykowe do pasz dla zwierząt, płyny do celów weterynaryjnych, pożywki de celów weterynaryjnych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku weterynaryjnego, suplementy
do karm, witaminy dla zwierząt, mineralne suplementy
diety dla zwierząt, preparaty nutraceutyczne dla zwierząt,
preparaty weterynaryjne, suplementy diety zawierające
olej lniany, olej rybi do celów medycznych, 29 oleje jadalne, oleje spożywcze, oleje i tłuszcze, olej kokosowy, olej
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sojowy, olej sezamowy, olej kostny, jadalny, olej palmowy
jadalny, jadalny olej rzepakowy, olej kukurydziany spożywczy, olej z oliwek, olej z siemienia lnianego [jadalny], olej
wielorybi do spożycia, oleje zwierzęce do celów spożywczych, oleje jadalne z ryb [inne niż tran], 31 karmy i pasze
dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, artykuły
spożywcze dla zwierząt gospodarskich, mieszanki paszowe
dla zwierząt, pasze zbożowe dla zwierząt, pasze zwierzęce
otrzymywane z substancji warzywnych, ziarna zbóż jako
pasza dla zwierząt, produkty z kukurydzy do spożycia dla
zwierząt, preparaty zbożowe będące paszą dla zwierząt,
mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, pasze w formie granulek, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt,
wapno do pasz, mączka dla zwierząt, ciastka dla zwierząt,
jadalne smakołyki dla zwierząt, napoje dla zwierząt domowych, produkty do tuczenia zwierząt, artykuły spożywcze
dla zwierząt mlecznych, wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, pokarmy puszkowane lub konserwowane
dla zwierząt, lizawki mianowicie sól do lizania dla zwierząt,
artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, pokarm dla zwierząt
domowych w formie gryzaków, słód dla zwierząt, mączka
dla zwierząt, ziarna [zboże], 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej następujących towarów: karmy i pasze
dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, artykuły
spożywcze dla zwierząt gospodarskich, mieszanki paszowe dla zwierząt, pasze zbożowe dla zwierząt, pasze zwierzęce otrzymywane z substancji warzywnych, ziarna zbóż
jako pasza dla zwierząt, produkty z kukurydzy do spożycia
dla zwierząt, preparaty zbożowe będące paszą dla zwierząt, mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, pasze
w formie granulek, spożywcze pasze wzmacniające dla
zwierząt, wapno do pasz, mączka dla zwierząt, ciastka dla
zwierząt, jadalne smakołyki dla zwierząt, napoje dla zwierząt domowych, produkty do tuczenia zwierząt, artykuły
spożywcze dla zwierząt mlecznych, wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, pokarmy puszkowane lub
konserwowane dla zwierząt, lizawki mianowicie sól do lizania dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt,
pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, słód
dla zwierząt, mączka dla zwierząt, ziarna [zboże], suplementy diety do celów weterynaryjnych, dodatki odżywcze
do celów weterynaryjnych, suplementy odżywcze do pasz
dla zwierząt, lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt,
dodatki do paszy do celów medycznych, pasza lecznicza
dla zwierząt, dietetyczna żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego, dodatki antybiotykowe do pasz dla
zwierząt, płyny do celów weterynaryjnych, pożywki de
celów weterynaryjnych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, probiotyczne preparaty bakteryjne
do użytku weterynaryjnego, suplementy do karm, witaminy dla zwierząt, mineralne suplementy diety dla zwierząt,
preparaty nutraceutyczne dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, suplementy diety zawierające olej lniany, olej rybi
do celów medycznych, oleje jadalne, oleje spożywcze,
oleje i tłuszcze, olej kokosowy, olej sojowy, olej sezamowy,
olej kostny jadalny, olej palmowy jadalny, jadalny olej rzepakowy, olej kukurydziany spożywczy, olej z oliwek, olej
z siemienia lnianego [jadalny], olej wielorybi do spożycia,
oleje zwierzęce do celów spożywczych, oleje jadalne z ryb
[inne niż tran], administrowanie sprzedażą, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, zarządzanie programami lojalnościowymi,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, zawie-
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ranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy
on-line, usługi importowo - eksportowe, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży
produktów i świadczenia usług, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
dostarczanie informacji handlowych, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, usługi w zakresie
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, usługi zarządzania sprzedażą, usługi doradcze
dotyczące promocji sprzedaży, reklama, reklama radiowa,
telewizyjna i prasowa, reklama na stronach internetowych,
promocja sprzedaży, pokazy towarów do celów promocyjnych, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, rozpowszechnianie materiałów reklamowych.
506933
(220) 2019 11 19
LOOK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) necoya

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 3 środki czyszczące, substancje czyszczące
do użytku domowego, preparaty do czyszczenia i odświeżania, płyny do czyszczenia, chusteczki zawierające preparaty czyszczące, środki toaletowe, preparaty do prania,
preparaty zapachowe, olejki zapachowe, środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki zapachowe do celów
domowych, aromaty [olejki aromatyczne], esencje i olejki
eteryczne, naturalne olejki do celów oczyszczających, preparaty do pielęgnacji zwierząt, środki do czyszczenia klatek dla
zwierząt, środki do usuwania zapachu zwierząt domowych,
detergenty, detergenty piorące do użytku w gospodarstwie
domowym, detergenty do użytku domowego, preparaty myjące, dodatki do prania, mydła, preparaty czyszczące
do samochodów, preparaty do czyszczenia tkanin, środki
do namaczania prania, preparaty do czyszczenia na sucho,
środki do czyszczenia obuwia, odkamieniacze do użytku
domowego, gotowy wosk do polerowania, mieszanki czyszczące do usuwania plam, mieszanki polerujące, preparaty
do nadawania połysku, preparaty toaletowe, naturalne pasty do podłóg, pasty do mebli, oleje czyszczące, materiały
ścierne, mieszanki do mycia okien, papierowe ręczniki do rąk
nasączane środkami czyszczącymi, roztwory do szorowania,
skrobie naturalne do prania, wosk pralniczy, soda wybielająca, środki do czyszczenia pojazdów, środki do mycia owoców
i warzyw, środki do zmywania naczyń, tabletki do zmywarek,
środki usztywniające i nadające gładkość praniu [ułatwiające prasowanie], 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej,
za pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe on-line)
oraz sprzedaży wysyłkowej i katalogowej następujących towarów: środki czyszczące, substancje czyszczące do użytku
domowego, preparaty do czyszczenia i odświeżania, płyny
do czyszczenia, chusteczki zawierające preparaty czyszczące,
środki toaletowe, preparaty do prania, preparaty zapachowe,
olejki zapachowe, środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki zapachowe do celów domowych, aromaty [olejki aromatyczne], esencje i olejki eteryczne, naturalne olejki
do celów oczyszczających, preparaty do pielęgnacji zwie-
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rząt, środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, środki do usuwania zapachu zwierząt domowych, detergenty, detergenty
piorące do użytku w gospodarstwie domowym, detergenty
do użytku domowego, preparaty myjące, dodatki do prania,
mydła, preparaty czyszczące do samochodów, preparaty
do czyszczenia tkanin, środki do namaczania prania, preparaty do czyszczenia na sucho, środki do czyszczenia obuwia,
odkamieniacze do użytku domowego, gotowy wosk do polerowania, mieszanki czyszczące do usuwania plam, mieszanki polerujące, preparaty do nadawania połysku, preparaty
toaletowe, naturalne pasty do podłóg, pasty do mebli, oleje
czyszczące, materiały ścierne, mieszanki do mycia okien, papierowe ręczniki do rąk nasączane środkami czyszczącymi,
roztwory do szorowania, skrobie naturalne do prania, wosk
pralniczy, soda wybielająca, środki do czyszczenia pojazdów,
środki do mycia owoców i warzyw, środki do zmywania naczyń, tabletki do zmywarek, środki usztywniające i nadające
gładkość praniu [ułatwiające prasowanie], administrowanie sprzedażą, administrowanie działalnością gospodarczą
w zakresie sklepów detalicznych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, zarządzanie programami lojalnościowymi, usługi handlu elektronicznego,
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych
i sprzedaży, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line, usługi importowo - eksportowe,
usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie
sprzedaży produktów i świadczenia usług, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, dostarczanie informacji handlowych, pośrednictwo
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu
obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą
Internetu, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi zarządzania sprzedażą, usługi
doradcze dotyczące promocji sprzedaży, reklama, reklama
radiowa, telewizyjna i prasowa, reklama na stronach internetowych, promocja sprzedaży, pokazy towarów do celów
promocyjnych, wynajem przestrzeni reklamowej on-line,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych.
506958
(220) 2019 11 20
LOOK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tofumania MIEJSCE DLA WEGAŃSKICH MANIAKÓW

(210)
(731)

(531) 08.03.25, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 nasiona przetworzone, rośliny strączkowe
przetworzone, warzywa strączkowe przetworzone, soja przetworzona, mleko sojowe, mleko sojowe w proszku, jogurt
sojowy, tofu, fermentowane tofu, tofu z soi, burgery z tofu,
przekąski na bazie tofu, smażone kawałki tofu (aburaage),
yuba (skórka z tofu), liofilizowane tofu w kawałkach, chipsy sojowe, batony spożywcze na bazie soi, sos sojowy, olej sojowy
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spożywczy, burgery sojowe, kotlety sojowe, makaron sojowy,
soja konserwowana spożywcza, suszona soja, fermentowana
soja (natto), nabiał i substytuty nabiału, oleje i tłuszcze jadalne,
przetworzony ser, substytuty serów, substytuty mięsa, substytuty mleka, napoje na bazie soi stosowane jako substytuty
mleka, przetworzone owoce, warzywa i grzyby ( w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), kiełbaski wegetariańskie,
dania gotowe, w skład których wchodzi przede wszystkim
pasta sojowa, dania gotowe, w skład których wchodzi przede
wszystkim tofu, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, makaron sojowy nieugotowany, 30 mąka,
mąka sojowa, przekąski wykonane z mąki sojowej, pasta sojowa do użytku jako przyprawa, pasta z soi [przyprawa], sosy
pikantne, sosy zagęszczone, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), przekąski wieloziarniste, substytuty lodów na bazie soi,
produkty lodowe na bazie soi, chleb z ziarnami soi.
(210)
(731)
(540)
(540)

506971
(220) 2019 11 20
MICHALSKA EWA RADIOKLINIKAPL, Józefosław
(znak słowno-graficzny)
Radioklinika

(531) 02.09.01, 16.01.14, 24.13.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 organizacja promocji przy użyciu mediów
audiowizualnych, dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów
drukowanych i konkursy promocyjne, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej], pośrednictwo w działalności handlowej dla
osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług
tych dostawców, 41 przygotowywanie i realizacja programów
radiowych, edycja nagrań audio i wideo, montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, montaż programów radiowych,
montaż taśm dźwiękowych, nagrywanie na taśmach wideo,
produkcja filmów w celach edukacyjnych, produkcja filmów
wideo, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja
prezentacji audiowizualnych, projekcja filmów do celów medycznych, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych,
wideo i telewizyjnych, udostępnianie rozrywki multimedialnej
za pomocą strony internetowej, edukacja w zakresie zdrowia
i medycyny, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia innych niż do celów reklamowych, elektroniczna publikacja tekstów i druków innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej,
multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania
publikacji elektronicznych, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie czasopism, książek
i podręczników z dziedziny zdrowia i medycyny, publikowanie
druków, również w formie elektronicznej innych niż do celów
reklamowych, udostępnianie publikacji on-line, usługi reporterskie, usługi programów informacyjnych dla radia lub telewizji, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów,
warsztatów w zakresie zdrowia i medycyny, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób.
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506985
(220) 2019 11 20
GAJDAMOWICZ ANNA DANUTA ARCHITEKCI IDEI,
Rabowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AI ARCHITEKCI IDEI
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe.
(210) 507007
(220) 2019 11 21
(731) POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Ldk!
(510), (511) 41 szkolenia sportowe.
507042
(220) 2019 11 21
BATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LipoCheck

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty i materiały diagnostyczne, środki diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, preparaty zawierające czynnik lipotropowy, preparaty chemiczne do analizy DNA (medyczne),
preparaty do wykrywania predyspozycji genetycznych do celów medycznych, substancje diagnostyczne do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, produkty dietetyczne do celów medycznych,
biologiczne preparaty do celów medycznych, 35 usługi prowadzenia sklepu, usługi prowadzenia hurtowni, oferowanie
do sprzedaży w ramach sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej obejmującej: preparaty i materiały diagnostyczne, środki diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, preparaty zawierające czynnik lipotropowy, preparaty chemiczne
do analizy DNA (medyczne), preparaty do wykrywania predyspozycji genetycznych do celów medycznych, substancje
diagnostyczne do celów medycznych, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, dietetyczne napoje
przystosowane do celów medycznych, produkty dietetyczne
do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów medycznych.
507079
(220) 2019 11 22
CAM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) CAM TRADE

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 metalowy osprzęt do: mebli, drzwi i okien,
w tym uchwyty meblowe, relingi, zawiasy meblowe, klucze,
wpusty pod klucze, gałki, wieszaki, nóżki meblowe, klamki,
szyldy do klamek, konstrukcje stalowe, zamki, szyldy, prowadnice szufladowe, szuflady, kosze, carga, kółka, rolki, złącza,
opóźniacze, obrzeża, listwy, stelaże, okucia meblowe, okucia budowlane, metalowe akcesoria łazienkowe, metalowe
elementy wyposażenia wnętrz, metalowe elementy wyposażenia pojazdów, metalowe elementy wyposażenia łodzi,
metalowe elementy wyposażenia przyczep kempingowych,
metalowe elementy wyposażenia sprzętu AGD, metalowe
kabiny kąpielowe, barierki metalowe, boazeria metalowa, bramy metalowe, drobnica żelazna, drut metalowy, drzwi i okna
metalowe, futryny, okucia i ramy do drzwi i okien metalowe,
zamki do drzwi i okien metalowe, wkładki podklamkowe,
kłódki, konstrukcje metalowe, materiały budowlane metalowe,
odrzwia metalowe, ogrodzenia metalowe, okucia metalowe,
parapety metalowe, płyty i płytki metalowe, metalowe rolki
i prowadnice do drzwi i okien przesuwnych, schody i stopnie
schodów metalowe, stropy, sufity i ścianki działowe metalowe,
wykładziny metalowe, żaluzje metalowe, zatrzaski drzwiowe
metalowe, 19 balustrady, boazeria drewniana, boazeria panelowa, boazeria niemetalowa, bramy niemetalowe, drzwi i okna
niemetalowe, futryny, okucia i ramy do drzwi i okien niemetalowe, glazura i terakota, klamki i zamki do drzwi i okien niemetalowe, listwy do gzymsów niemetalowe, klepki niemetalowe, listewki boazeryjne, listwy wykończeniowe niemetalowe,
listwy podłogowe panelowe, listwy profilowe niemetalowe,
materiały konstrukcyjne niemetalowe, obudowy kominków,
ogrodzenia niemetalowe, panele ścienne, panele podłogowe,
parapety niemetalowe, parkiet, płyty i płytki niemetalowe,
pokrycia niemetalowe ścian, okładziny ścienne niemetalowe,
niemetalowe rolki i prowadnice do drzwi i okien przesuwnych,
schody i stopnie schodów niemetalowe, stropy, sufity i ścianki
działowe niemetalowe, wykładziny niemetalowe, żaluzje niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe
materiały konstrukcyjne dla budownictwa, osprzęt do okien
i drzwi niemetalowy, niemetalowe: drzwi balkonowe, drzwi
wewnętrzne i zewnętrzne, okna elewacyjne, okna dachowe,
włazy dachowe, ramy okienne niemetalowe, okiennice niemetalowe, okucia drzwi i okien niemetalowe, parapety niemetalowe, futryny i ościeżnice drzwiowe niemetalowe, płyty
drzwiowe niemetalowe, stopnie schodowe niemetalowe,
żaluzje niemetalowe, drewno budowlane, szkło budowlane,
35 sprzedaż, reklama i promocja, materiałów budowlanych
metalowych i niemetalowych, stolarki drzwiowej i okiennej,
okuć budowlanych, bram i ogrodzeń oraz materiałów do wykończenia wnętrz.
507103
(220) 2019 11 25
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Gryposal
(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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507104
(220) 2019 11 25
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Artrostav
(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)

507105
(220) 2019 11 25
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Lactokids
(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)

507106
(220) 2019 11 25
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Cemax
(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)

507124
(220) 2019 11 25
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Lapixen
(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)

507125
(220) 2019 11 25
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Grypoxal
(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)

507126
(220) 2019 11 25
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Bioprazol
(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)

(210)
(731)

507128
(220) 2019 11 25
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
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(540) (znak słowny)
(540) Renolan
(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.
507130
(220) 2019 11 25
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Syliprom
(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)

507132
(220) 2019 11 25
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Tussal
(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)

507133
(220) 2019 11 25
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Vicebrol
(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)

(210) 507142
(220) 2019 11 28
(731) BOROWIEC MICHAŁ, Świdnik
(540) (znak słowny)
(540) #RealTalk
(510), (511) 41 nauczanie języków, nauczanie języków obcych, edukacja językowa, tłumaczenia, tłumaczenia językowe, tłumaczenia językowe ustne, kursy językowe, usługi
w zakresie nauczania języków obcych, usługi edukacyjne
związane z nauką języków obcych, usługi nauczania języka angielskiego, usługi studia nagrań, usługi studia nagrań
do filmów, pisanie piosenek.
(210) 507144
(220) 2019 11 25
(731) SZADEJKO ANDRZEJ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) ORGANy PLUS+
(510), (511) 41 koncerty muzyczne, koncerty muzyczne
na żywo, usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie edukacji i nauczania, rezerwacja biletów na koncerty, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem,
organizowaniem i prowadzeniem koncertów, konkursy muzyczne, organizowanie konferencji, kongresów, sympozjów,
szkoleń i warsztatów, organizowanie wystaw i konkursów,
organizowanie imprez w celach kulturalnych i rozrywkowych, widowiska muzyczne, muzyczne usługi wydawnicze,
usługi w zakresie edukacji muzycznej, usługi studiów na-
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grań, organizowanie imprez muzycznych, produkcja nagrań
dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, publikacja
elektroniczna on-line periodyków i książek, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty
reklamowe.
507170
(220) 2019 11 24
HARMONY H2O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻYWE WINO TECHNOLOGIA ŻYWEJ WODY
(210)
(731)

(531)

01.01.02, 26.07.25, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.21, 27.05.01,
29.01.11
(510), (511) 33 wina, wino winogronowe, winogronowe
wino musujące, wina wzmacniane, czerwone wino, białe
wino, wina grzane, wino musujące, wino kuchenne, wina
stołowe, słodkie wina, wino owocowe, wina różowe, wina
deserowe, wina alkoholowe, musujące wina czerwone,
musujące białe wina, wina naturalnie musujące, owocowe wino musujące, wina o obniżonej zawartości alkoholu,
wina o chronionej nazwie pochodzenia, napoje alkoholowe
z owoców, napoje alkoholowe zawierające owoce, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: wina,
wino winogronowe, winogronowe wino musujące, wina
wzmacniane, czerwone wino, białe wino, wina grzane, wino
musujące, wino kuchenne, wina stołowe, słodkie wina, wino
owocowe, wina różowe, wina deserowe, wina alkoholowe,
musujące wina czerwone, musujące białe wina, wina naturalnie musujące, owocowe wino musujące, wina o obniżonej
zawartości alkoholu, wina o chronionej nazwie pochodzenia,
napoje alkoholowe z owoców, napoje alkoholowe zawierające owoce, 40 usługi w zakresie uzdatniania wody, uzdatnianie wody.
507175
(220) 2019 11 25
4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) X-MOOV
(510), (511) 12 wózki dziecięce, części i akcesoria do wózków
dziecięcych.
(210)
(731)

507183
(220) 2019 11 25
MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) medicinae

(210)
(731)

Nr ZT5/2020

(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 środki sanitarne do celów medycznych, preparaty weterynaryjne, preparaty farmaceutyczne, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, herbata lecznicza, żywność dla niemowląt,
plastry do celów medycznych, samoprzylepne plastry lecznicze, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania
zębów, woski dentystyczne, balsamy do celów leczniczych,
zioła lecznicze, leki dla ludzi, leki pomocnicze, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, 9 wagi do celów medycznych,
programy komputerowe, karty magnetyczne kodowane,
10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz kontrolne do celów medycznych, urządzenia
do pomiaru ciśnienia krwi, urządzenia do badania poziomu
cukru, aparatura diagnostyczna do celów medycznych,
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, meble specjalne do celów medycznych,
16 afisze, albumy, broszury, czasopisma jako periodyki,
gazety, katalogi, książki, plakaty, 30 cukierki, herbata, drożdże, glukoza do celów kulinarnych, guma do żucia, preparaty roślinne zastępujące kawę, kleiki spożywcze na bazie
mleka, kit pszczeli, mleczko pszczele, skrobia do celów
spożywczych, słodziki naturalne, 35 badania opinii publicznej, badania rynku, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, marketing, rekrutacja personelu, reklama, dystrybucja materiałów reklamowych takich jak: próbki, druki, prospekty, broszury, usługi na rzecz
osób trzecich w zakresie dekorowania wystaw sklepowych,
usługi na rzecz osób trzecich w zakresie prenumeraty
czasopism, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi
na rzecz osób trzecich w zakresie organizowania targów
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi
sekretarskie, usługi na rzecz osób trzecich w zakresie wynajmu czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, usługi na rzecz osób trzecich w zakresie wypożyczania materiałów reklamowych, usługi na rzecz osób trzecich
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej kosmetyków,
produktów farmaceutycznych, produktów weterynaryjnych, produktów sanitarnych, substancji dietetycznych
do celów leczniczych, herbat leczniczych, żywności dla
niemowląt, plastrów, materiałów opatrunkowych, materiałów do plombowania zębów, wosków dentystycznych,
urządzeń i przyrządów pomiarowych oraz kontrolnych
do celów medycznych, ciśnieniomierze, urządzeń do badania poziomu cukru, programów komputerowych, aparatów
i instrumentów chirurgicznych, aparatów i instrumentów
medycznych, aparatów i instrumentów stomatologicznych,
aparatów i instrumentów weterynaryjnych, artykułów ortopedycznych, materiałów do zszywania stosowanych w chirurgii, 38 usługi ogłoszeń elektronicznych jako telekomunikacja, przesyłanie informacji, informacja o telekomunikacji,
usługi telekomunikacyjne, zapewnianie on-line blogów, forów, fotogalerii, czatów, zapewnianie multimedialnej przestrzeni on-line gdzie osoby trzecie mogą komentować oraz
oceniać treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, wideo
i/lub audio, usługi portali internetowych, 40 usługi poligraficzne, usługi drukowania, 41 organizowanie i prowadzenie
seminariów, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów, organizowanie loterii, kultura fizyczna, organizowanie
zawodów sportowych, publikowanie tekstów innych niż
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reklamowych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie książek, usługi reporterskie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizacja wystaw
związanych z kulturą lub edukacją, poradnictwo zawodowe-porady w zakresie edukacji lub kształcenia, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w formie
szkolenia, usługi edukacyjne i szkoleniowe, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, organizowanie i obsługa zjazdów, tłumaczenia, kształcenie praktyczne w formie pokazów, usługi wydawnicze, 42 projektowanie, tworzenie, administrowanie i utrzymywanie portali
internetowych, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie dekoracji wnętrz, badania
chemiczne, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk
medycznych, farmacji i nauk technicznych, badania w dziedzinie kosmetyki, usługi obejmujące doradztwo w zakresie wyposażania aptek i szpitali w meble i sprzęt biurowy,
w urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz kontrolne dla
celów medycznych, aparaty i instrumenty chirurgiczne,
medyczne, stomatologiczne oraz weterynaryjne, 44 usługi medyczne, kliniki medyczne, opieka zdrowotna, porady
w zakresie farmakologii, pomoc medyczna, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, usługi kosmetyczne dla ludzi,
opieka pielęgniarska, medyczna, poradnictwo z zakresu
medycyny, medycyny naturalnej i farmacji.
507231
(220) 2019 11 26
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Relaxan
(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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507240
(220) 2019 11 26
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Intelektan
(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)

507241
(220) 2019 11 26
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Neurotynox
(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)

507242
(220) 2019 11 26
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Telmix
(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)

507244
(220) 2019 11 26
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Liprox
(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)

507310
(220) 2019 11 27
STAWOWY DAMIAN PAWEŁ SUKCES, Krotoszyn
(znak słowno-graficzny)
Poka TO! VIDEOGRAPHY

(210)
(731)

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

507237
(220) 2019 11 26
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Sedival
(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.

(531) 18.05.01, 16.01.04, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, montaż filmów,
prezentacja filmów, przedstawianie filmów, produkowanie
filmów, dystrybucja filmów, studia filmowe.

507233
(220) 2019 11 26
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Grypofar
(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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507314
(220) 2019 11 27
WYD4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Scena Monopolis
(510), (511) 41 organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie balów, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie zawodów sportowych,
pisanie scenariuszy, produkcja filmów, innych niż reklamowe,
produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, przedstawienia teatralne
[produkcja], studia filmowe, usługi kulturalne, edukacyjne lub
rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi muzeów
[wystawy], usługi parków rozrywki, usługi pokazów filmowych, usługi rozrywkowe, wystawianie spektakli na żywo.
(210)
(731)

(210) 507315
(220) 2019 11 27
(731) SMYKALLA ZYGMUNT, Cisek
(540) (znak słowny)
(540) SELFLAB
(510), (511) 5 preparaty diagnostyczne, środki diagnostyczne do celów medycznych, medyczne diagnostyczne paski
testowe, 35 prowadzenie punktów sprzedaży hurtowej
i detalicznej oraz sprzedaży przy pomocy sklepów internetowych następujących towarów: preparaty diagnostyczne,
środki diagnostyczne do celów medycznych, medyczne diagnostyczne paski testowe.
507321
(220) 2019 11 28
AXENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowny)
(540) SmartTime
(510), (511) 9 programy komputerowe (software ładowalny),
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe nagrane, oprogramowanie komputerowe nagrane,
komputery, przenośne komputery, podręczne przenośnie
komputery, komputerowy sprzęt, drukarki komputerowe, dyski
magnetyczne, dystrybutory dysków komputerowych, fotokopiarki, klawiatury komputerowe, mikroprocesory, oprogramowanie do gier komputerowych, oprogramowanie komputerowe, nagrane, pamięci komputerowe pamięci zewnętrzne USB,
pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki
muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do fotokopiowania,
podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, podkładki
pod myszy komputerowe, 42 instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, doradztwo w zakresie komputerowego
sprzętu, odzyskiwanie komputerowych danych, programowanie komputerów, projektowanie systemów komputerowych,
wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania
komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, inwentaryzacja oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie bezpieczeństwa
i monitorowania sieci it, powielanie oprogramowania kompu(210)
(731)
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terowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, pomoc
techniczna w zakresie oprogramowania komputerowego
(helpdesk), tworzenie oprogramowanie komputerowego
w zakresie monitorowanie pracowników, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, hosting serwerów,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, odzyskiwanie danych komputerowych, udostępnianie
miejsca na serwerach, usługi doradcze w zakresie technologii
informacyjnej ( I T ), tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 45 licencjonowanie oprogramowania
komputerowego, licencjonowanie własności intelektualnej,
doradztwo w wyżej wymienionych usługach.
507325
(220) 2019 11 28
STOKROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Softella

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 05.03.11, 05.03.15
(510), (511) 3 chemia gospodarcza (płyny do prania, proszki do prania), 5 produkty higieniczne z papieru i celulozy,
w szczególności chusteczki higieniczne i kosmetyczne, podpaski higieniczne, wkładki higieniczne, 16 papierowe chusteczki, ręczniki, serwetki, papier toaletowy.
507334
(220) 2019 11 28
BACCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tubapay

(210)
(731)

(531) 29.01.01, 27.05.01, 26.04.04
(510), (511) 9 elektroniczne terminale płatnicze, 36 udostępnianie terminali elektronicznych do obsługi płatności,
między innymi ubezpieczeniowych.
507337
(220) 2019 11 28
STOKROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNNY BUNNY
(210)
(731)

(531) 03.05.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, lody, 32 napoje owocowe i soki owocowe.

Nr ZT5/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210) 507339
(220) 2019 11 28
(731) WIĘCH JACEK, Pęcice
(540) (znak słowny)
(540) PIZZAUBENKA
(510), (511) 43 pizzerie, bary, restauracje.
507349
(220) 2019 11 28
LIONS ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEXT OFFICE

(210)
(731)

(531) 03.01.16, 03.01.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym.
507363
(220) 2019 11 29
PAZIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Copernicus Club

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie,
cukiernie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, wypożyczanie urządzeń do gotowania, usługi
barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia [mitingi, narady],
wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, usługi rezerwacji
miejsc w restauracjach, usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, usługi w zakresie bankietów, usługi dotyczące
dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków,
usługi w zakresie przygotowania jedzenia i napojów, usługi
w zakresie restauracji [brasserie], zapewnienie pomieszczeń
na uroczystości, restauracje z grillem, restauracje oferujące
dania na wynos, usługi kateringowe dla firm, szkół, szpitali,
usługi kateringowe oferujące kuchnię europejską, usługi kateringowe w prywatnych salach do spotkań biznesowo - towarzyskich, usługi kateringowe w zakresie bufetów firmowych,
imprezy firmowe i rodzinne, organizacja przyjęć weselnych,
urodzinowych i okolicznościowych, organizowanie bankietów, serwowanie napojów alkoholowych, usługi restauracji,
w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, usługi
kateringowe dla centrów konferencyjnych, usługi kateringowe
dla domów opieki oraz domów spokojnej starości.
507364
(220) 2019 11 29
PAZIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1992 Muffinek CUKIERNIA
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(531) 08.01.09, 26.01.04, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie,
cukiernie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, wypożyczanie urządzeń do gotowania, usługi
barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia [mitingi, narady],
wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, usługi rezerwacji
miejsc w restauracjach, usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, usługi w zakresie bankietów, usługi dotyczące
dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków,
usługi w zakresie przygotowania jedzenia i napojów, usługi
w zakresie restauracji [brasserie], zapewnienie pomieszczeń
na uroczystości, restauracje z grillem, restauracje oferujące
dania na wynos, usługi kateringowe dla firm, szkół, szpitali,
usługi kateringowe oferujące kuchnię europejską, usługi kateringowe w prywatnych salach do spotkań biznesowo - towarzyskich, usługi kateringowe w zakresie bufetów firmowych,
imprezy firmowe i rodzinne, organizacja przyjęć weselnych,
urodzinowych i okolicznościowych, organizowanie bankietów, serwowanie napojów alkoholowych, usługi restauracji,
w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, usługi
kateringowe dla centrów konferencyjnych, usługi kateringowe
dla domów opieki oraz domów spokojnej starości.
507365
(220) 2019 11 29
PAZIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fitness World

(210)
(731)

(531) 29.01.07, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 41 edukacja, informacje o edukacji, instruktaż
dotyczący gimnastyki, chronometraż imprez sportowych,
informacja o imprezach sportowych i rekreacyjnych, instruktaże dotyczące kultury fizycznej, usługi klubowe dotyczące
rozrywki lub nauczania, kluby zdrowia w zakresie poprawienia
kondycji, organizacja kursów piękności, kultura fizyczna, nauczanie, nocne kluby, obsługa pól golfowych, organizowanie
zawodów sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie zajęć fitness, seminaria dotyczące organizowania i prowadzenia zajęć
rekreacyjnych i sportowych, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych, usługi trenerskie, wypożyczanie sprzętu sportowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

507370
(220) 2019 11 29
STYBLIŃSKI RAFAŁ, Pyskowice
(znak słowno-graficzny)
INICJATYWY ZMIENIAJĄCE ŚWIAT

(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 02.09.15, 26.01.10, 26.04.02, 26.04.16,
24.17.20
(510), (511) 42 administracja serwerami pocztowymi, administracja serwerów, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, aktualizowanie banków
pamięci systemów komputerowych, aktualizowanie stron
internetowych dla osób trzecich, analizy komputerowe, analizy systemów komputerowych, badania dotyczące przetwarzania danych, badania dotyczące technik telekomunikacyj-
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nych, badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych,
badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie efektywności systemów komputerowych, badania przy użyciu
analiz porównawczych w zakresie wydajności systemów
komputerowych, badania techniczne dotyczące komputerów, badania technologiczne dotyczące komputerów, badania w dziedzinie komputerów, badania w dziedzinie sztucznej inteligencji, badania w dziedzinie technologii informacyjnej, badania w dziedzinie technologii przetwarzania danych,
badania z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji procesów technicznych, badania związane ze skomputeryzowaną
automatyzacją procesów administracyjnych, badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha
blokowego [blockchain], diagnozowanie problemów
ze sprzętem komputerowym przy użyciu oprogramowania,
doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii
informacyjnych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
internetowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
danych, eksploracja danych, hosting, oprogramowanie jako
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, integracja systemów i sieci komputerowych, inżynieria
komputerowa, konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, monitoring systemów komputerowych przy
użyciu dostępu zdalnego, obsługiwanie wyszukiwarek, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, opracowywanie komputerów,
opracowywanie sieci komputerowych, opracowywanie
sprzętu komputerowego, opracowywanie systemów
do przesyłania danych, opracowywanie systemów komputerowych, opracowywanie systemów przetwarzania danych,
opracowywanie systemów przechowywania danych, opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, planowanie,
projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz
osób trzecich, projektowanie i opracowywanie urządzeń
do bezprzewodowej transmisji danych, projektowanie
i opracowywanie aparatury, przyrządów i sprzętu do bezprzewodowej transmisji danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych, usługi konfiguracji sieci komputerowych, usługi komputerowe do analizy danych, usługi inżynieryjne w zakresie komputerów, usługi doradcze i informacyjne w zakresie komputerowych urządzeń peryferyjnych, usługi diagnostyki komputerowej, usługi analityczne
w zakresie komputerów, umożliwianie tymczasowego użytkowania narzędzi do opracowywania oprogramowania dostępnych online nie do pobrania, udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, tworzenie stron komputerowych na rzecz osób trzecich, tworzenie i prowadzenie stron
internetowych na telefony komórkowe, tworzenie cyfrowych znaków wodnych, analizy systemów komputerowych,
rozwój sprzętu komputerowego, rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, rozwiązywanie problemów w postaci diagnozowania problemów z elektroniką użytkową, przygotowywanie programów komputerowych do przetwarzania danych, projektowanie urządzeń
do przetwarzania danych, projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, projektowanie systemów
magazynowania danych, projektowanie komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości
handlowej, projektowanie i opracowywanie urządzeń
do przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie
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systemów komputerowych, projektowanie i opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz
danych, projektowanie i opracowywanie systemów
do wprowadzania danych, usługi migracji danych, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi
technologiczne w zakresie komputerów, usługi w zakresie
badań komputerowych, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, usługi w zakresie
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie projektowania i programowania
komputerów, usługi w zakresie sieci komputerowej, wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu
komputerowym, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, zapewnianie infrastruktury centrów danych, zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych [EDP], zarządzanie projektami komputerowymi, zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, zarządzanie techniczne sprzętem
gospodarstwa domowego i sprzętem komputerowym, zarządzanie usługami w zakresie technologii informacyjnych
[ITSM], zdalne administrowanie serwerem, usługi technologiczne, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, projektowanie i opracowywanie baz danych, projektowanie i opracowywanie sieci, projektowanie
i opracowywanie stron internetowych, projektowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych, projektowanie i opracowywanie nowych produktów, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron www w Internecie, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron
www, projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie witryn internetowych
dla osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich,
projektowanie komputerowych baz danych, projektowanie
komputerowych stron internetowych, projektowanie stron
głównych, projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, projektowanie systemów elektrycznych, projektowanie systemów elektronicznych, projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami, projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania,
projektowanie systemów inżynierii budowlanej, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie systemów
komunikacyjnych, projektowanie systemów przetwarzania
danych, tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, tworzenie i projektowanie stron internetowych
dla osób trzecich, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich
[usługi informatyczne], tworzenie i uaktualnianie stron głównych do sieci komputerowych, tworzenie i utrzymywanie
stron komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób
trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie stron internetowych do handlu
elektronicznego, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie
stron internetowych, tworzenie stron elektronicznych, tworzenie stron głównych dla osób trzecich, tworzenie stron
głównych do sieci komputerowych, tworzenie stron internetowych, tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, tworzenie witryn internetowych, tworzenie zapisanych
elektronicznie stron internetowych dla usług online i Internetu, usługi projektowania systemów przetwarzania danych,
usługi projektowania systemów komputerowych, usługi projektowania technicznego wspomaganego komputerowo,
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usługi projektowania w odniesieniu do systemów komputerowych, usługi projektowania w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi projektowania w zakresie tworzenia sieci, usługi projektowe w dziedzinie sprzętu i programów komputerowych, usługi projektowe związane z publikacją dokumentów, usługi projektowe związane z opracowywaniem
skomputeryzowanych systemów do przetwarzania informacji, usługi w zakresie tworzenia witryn internetowych, usługi
związane z opracowywaniem baz danych, kompilacja stron
internetowych, projektowanie stron internetowych, aktualizowanie stron internetowych, programowanie stron internetowych, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, hosting mobilnych stron internetowych, usługi utrzymywania
stron internetowych, programowanie spersonalizowanych
stron internetowych, hosting spersonalizowanych stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, tworzenie stron internetowych dla innych, usługi testowania użyteczności witryn internetowych, hosting stron
internetowych w Internecie, doradztwo w projektowaniu
stron internetowych, programowanie oprogramowania
do stron internetowych, usługi testowania obciążenia stron
internetowych, programowanie oprogramowania do portali
internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, projektowanie stron domowych i stron internetowych, projektowanie stron głównych i witryn internetowych,
usługi w zakresie hostingu stron internetowych, zarządzanie
witrynami internetowymi dla osób trzecich, usługi w zakresie projektowania stron internetowych, programowanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron
internetowych, programowanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, wypożyczanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, usługi w zakresie projektowania witryn internetowych, utrzymanie
oprogramowania komputerowego do dostępu do Internetu,
zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich,
hosting obiektów internetowych online dla osób trzecich,
udostępnianie wyszukiwarek internetowych z konkretnymi
opcjami wyszukiwania, hosting stron przeznaczonych
do handlu elektronicznego przez Internet, hosting przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, wynajem
przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych,
usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, projektowanie i opracowywanie stron głównych
i stron internetowych, projektowanie i tworzenie stron głównych i stron internetowych, hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony internetowe, hosting stron
komputerowych (internetowych) na rzecz osób trzecich,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych do telefonów komórkowych, projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do opracowywania
stron internetowych, instalowanie stron internetowych w Internecie na rzecz osób trzecich, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu
elektronicznego, projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online
nie do pobrania do opracowywania stron internetowych,
utrzymanie witryn internetowych i hosting online obiektów
sieciowych na rzecz osób trzecich, udostępnianie informacji
online w zakresie badań technologicznych z komputerowej
bazy danych lub Internetu.

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

(531)
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507374
(220) 2019 11 29
STYBLIŃSKI RAFAŁ, Pyskowice
(znak słowno-graficzny)
WORLD CHANGING INITIATIVES

02.09.15, 24.17.20, 26.01.10, 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 42 administracja serwerami pocztowymi, administracja serwerów, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, aktualizowanie banków
pamięci systemów komputerowych, aktualizowanie stron
internetowych dla osób trzecich, analizy komputerowe, analizy systemów komputerowych, badania dotyczące przetwarzania danych, badania dotyczące technik telekomunikacyjnych, badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych,
badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie efektywności systemów komputerowych, badania przy użyciu
analiz porównawczych w zakresie wydajności systemów
komputerowych, badania techniczne dotyczące komputerów, badania technologiczne dotyczące komputerów, badania w dziedzinie komputerów, badania w dziedzinie sztucznej inteligencji, badania w dziedzinie technologii informacyjnej, badania w dziedzinie technologii przetwarzania danych,
badania z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji procesów technicznych, badania związane ze skomputeryzowaną
automatyzacją procesów administracyjnych, badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha
blokowego [blockchain], diagnozowanie problemów
ze sprzętem komputerowym przy użyciu oprogramowania,
doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii
informacyjnych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
internetowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
danych, eksploracja danych, hosting, oprogramowanie jako
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, integracja systemów i sieci komputerowych, inżynieria
komputerowa, konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, monitoring systemów komputerowych przy
użyciu dostępu zdalnego, obsługiwanie wyszukiwarek, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, opracowywanie komputerów,
opracowywanie sieci komputerowych, opracowywanie
sprzętu komputerowego, opracowywanie systemów
do przesyłania danych, opracowywanie systemów komputerowych, opracowywanie systemów przetwarzania danych,
opracowywanie systemów przechowywania danych, opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, planowanie,
projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz
osób trzecich, projektowanie i opracowywanie urządzeń
do bezprzewodowej transmisji danych, projektowanie
i opracowywanie aparatury, przyrządów i sprzętu do bezprzewodowej transmisji danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych, usługi konfiguracji sieci komputerowych, usługi komputerowe do analizy danych, usługi inżynieryjne w zakresie komputerów, usługi doradcze i informacyjne w zakresie komputerowych urządzeń peryferyjnych, usługi diagnostyki komputerowej, usługi analityczne
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w zakresie komputerów, umożliwianie tymczasowego użytkowania narzędzi do opracowywania oprogramowania dostępnych online nie do pobrania, udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, tworzenie platform komputerowych na rzecz osób trzecich, tworzenie i prowadzenie
stron internetowych na telefony komórkowe, tworzenie cyfrowych znaków wodnych, analizy systemów komputerowych, rozwój sprzętu komputerowego, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, rozwiązywanie problemów w postaci diagnozowania problemów z elektroniką użytkową, przygotowywanie programów
komputerowych do przetwarzania danych, projektowanie
urządzeń do przetwarzania danych, projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, projektowanie
systemów magazynowania danych, projektowanie komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, projektowanie i opracowywanie
urządzeń do przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, projektowanie i opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, usługi migracji danych,
usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki,
usługi technologiczne w zakresie komputerów, usługi w zakresie badań komputerowych, usługi w zakresie kopiowania
i konwersji danych, usługi kodowania danych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie projektowania i programowania komputerów, usługi w zakresie sieci komputerowej, wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu
komputerowym, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, zapewnianie infrastruktury centrów danych, zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych (EDP), zarządzanie projektami komputerowymi, zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, zarządzanie techniczne sprzętem
gospodarstwa domowego i sprzętem komputerowym, zarządzanie usługami w zakresie technologii informacyjnych
[ITSM], zdalne administrowanie serwerem, usługi technologiczne, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, projektowanie i opracowywanie baz danych, projektowanie i opracowywanie sieci, projektowanie
i opracowywanie stron internetowych, projektowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych, projektowanie i opracowywanie nowych produktów, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron
WWW, projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego,
projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób
trzecich, projektowanie i utrzymywanie witryn internetowych dla osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, projektowanie i wdrażanie
sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie komputerowych baz danych, projektowanie komputerowych stron internetowych, projektowanie
stron głównych, projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, projektowanie systemów elektrycznych,
projektowanie systemów elektronicznych, projektowanie
systemów informatycznych związanych z finansami, projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie systemów komunikacyjnych, projektowanie systemów przetwa-
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rzania danych, tworzenie i dostarczanie stron internetowych
osobom trzecim, tworzenie i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i projektowanie indeksów
informacji opartych na stronach internetowych dla osób
trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i uaktualnianie
stron głównych do sieci komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych)
na rzecz osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, tworzenie, projektowanie
i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie stron elektronicznych, tworzenie stron głównych dla osób trzecich,
tworzenie stron głównych do sieci komputerowych, tworzenie stron internetowych, tworzenie witryn internetowych
na rzecz osób trzecich, tworzenie witryn internetowych,
tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych
dla usług online i Internetu, usługi projektowania systemów
przetwarzania danych, usługi projektowania systemów komputerowych, usługi projektowania technicznego wspomaganego komputerowo, usługi projektowania w odniesieniu
do systemów komputerowych, usługi projektowania w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi projektowania
w zakresie tworzenia sieci, usługi projektowe w dziedzinie
sprzętu i programów komputerowych, usługi projektowe
związane z publikacją dokumentów, usługi projektowe związane z opracowywaniem skomputeryzowanych systemów
do przetwarzania informacji, usługi w zakresie tworzenia witryn internetowych, usługi związane z opracowywaniem baz
danych, kompilacja stron internetowych, projektowanie
stron internetowych, aktualizowanie stron internetowych,
programowanie stron internetowych, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, hosting mobilnych stron internetowych, usługi utrzymywania stron internetowych, programowanie spersonalizowanych stron internetowych, hosting
spersonalizowanych stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, tworzenie stron internetowych dla innych, usługi testowania użyteczności witryn internetowych, hosting stron internetowych w Internecie, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, programowanie oprogramowania do platform internetowych, usługi
testowania obciążenia stron internetowych, programowanie
oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, projektowanie stron domowych i stron internetowych, projektowanie stron głównych i witryn internetowych, usługi w zakresie hostingu
stron internetowych, zarządzanie witrynami internetowymi
dla osób trzecich, usługi w zakresie projektowania stron internetowych, programowanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron internetowych, programowanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, wypożyczanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, usługi w zakresie projektowania
witryn internetowych, utrzymanie oprogramowania komputerowego do dostępu do Internetu, zarządzanie stronami
internetowymi na rzecz osób trzecich, hosting obiektów internetowych online dla osób trzecich, udostępnianie wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, hosting platform przeznaczonych do handlu elektronicznego przez Internet, hosting przestrzeni pamięciowej
na potrzeby stron internetowych, wynajem przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, projektowanie i opracowywanie stron głównych i stron internetowych, projektowanie i tworzenie stron głównych i stron internetowych, hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony internetowe, hosting stron komputerowych
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(internetowych) na rzecz osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych do telefonów komórkowych,
projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania do opracowywania stron internetowych,
instalowanie stron internetowych w Internecie na rzecz osób
trzecich, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, pisanie na zamówienie
programów komputerowych, oprogramowania i kodu
do tworzenia stron internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania
do opracowywania stron internetowych, utrzymanie witryn
internetowych i hosting online obiektów sieciowych
na rzecz osób trzecich, udostępnianie informacji online w zakresie badań technologicznych z komputerowej bazy danych lub Internetu.
507378
(220) 2019 11 29
WARYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA HOLDINGOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EQ 2
(210)
(731)

(531) 24.17.25, 26.05.17, 29.01.02, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi w zakresie promocji, promocja sprzedaży, usługi marketingowe, zarządzanie
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności
gospodarczej, prace biurowe, usługi menedżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi badania rynku, w tym
w celach handlowych, promocja inwestycji w zakresie nieruchomości, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów z branży spożywczej, kosmetycznej, RTV-AGD, dekoratorskiej, budowlanej, jubilerskiej, odzieżowej, medycznej,
oświetleniowej, biurowej, gromadzenie ofert dotyczących
usług wynajmowania powierzchni biurowej, garaży oraz
usług parkingowych, organizowanie aukcji, wernisaży w celach komercyjnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z branży spożywczej, kosmetycznej, RTV-AGD, dekoratorskiej, budowlanej, jubilerskiej, odzieżowej, medycznej,
oświetleniowej, biurowej, usług wynajmowania powierzchni
biurowej, usługowej oraz parkingowej pozwalające nabywcy
wygodnie je oglądać i kupować w dużym sklepie wielobranżowym, galerii handlowej i supermarkecie, wynajmowanie
kopiarek, dobór personelu za pomocą testów, przeprowadzanie testów psychometrycznych w celu doboru personelu, dobór personelu [dla osób trzecich], 36 usługi ubezpieczeniowe, działalność finansowa, usługi bankowe, usługi
w zakresie majątku nieruchomego, ubezpieczenia, analizy
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, operacje
i usługi finansowe, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, usługi finansowania kupna na raty, pośrednictwo
w najmie i handlu nieruchomościami, usługi wyceny finansowej, prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji w tym
związanych z najmem, kupnem lub sprzedażą nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe, badania rynku nieruchomości, usługi dotyczące windykacji, usługi w zakresie
administrowania budynkami, usługi finansowe oraz pośred-
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nictwa finansowego, usługi finansowania nieruchomości,
usługi w zakresie wynajmowania i dzierżawy nieruchomości,
w tym powierzchni biurowej, magazynowej, usługi w zakresie pośrednictwa kupna lub sprzedaży nieruchomości,
usługi zarządzania majątkiem ruchomym osób trzecich,
usługi obrotu nieruchomościami, leasing, najem i dzierżawa
składników majątkowych nieruchomości, usługi prowadzenia działalności inwestycyjnej na rynku finansowym i kapitałowym, usługi inwestycyjne, zarządzanie nieruchomościami,
wynajem nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej,
wynajem powierzchni usługowej, 37 usługi budowlane,
budowa nieruchomości [budownictwo|, budowanie nieruchomości, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa
nieruchomości komercyjnych, naprawy i remonty nieruchomości, konserwacja nieruchomości, sprzątanie nieruchomości, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych,
platform roboczych i budowlanych, montaż i naprawy budynków i budowli, usługi nadzoru budowlanego, informacja
budowlana, sprzątanie budynków, usługi punktów pralniczych, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów,
konstruowanie pawilonów handlowych i sklepów, budowa
i naprawy obiektów magazynowych, instalacja, konserwacja
i naprawy maszyn, montaż rusztowań, mycie okien, instalowanie i naprawy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych
i chłodniczych, instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych, instalowanie i naprawy urządzeń antywłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń łączności w tym
telefonów, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
dotyczących nieruchomości.
507382
(220) 2019 11 29
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE AWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Wino ziołowe na intrakcie z ziół
(510), (511) 16 etykiety (owijki) na butelce z papieru lub
kartonu.
(210)
(731)

507397
(220) 2019 11 29
PRZEDSIĘBIORSTWO SANATORYJNOTURYSTYCZNE STOMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rymanów Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA
(210)
(731)

(531) 05.01.16, 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(210) 507403
(220) 2019 11 29
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA Yogo Shake
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, 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 koloń-
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skie, 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, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty
do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych,
preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci
do celów leczniczych.
507405
(220) 2019 11 29
SANUS INNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SANUS INNO

(210)
(731)

(531) 03.11.03, 26.01.01, 26.01.15, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne, suplementy dietetyczne i odżywcze, preparaty dietetyczne, dodatki dietetyczne, preparaty witaminowe, preparaty mineralne.
507408
(220) 2019 11 29
WENTA JANUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
WE-MET, Kamienica Królewska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WE-MET

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.05
(510), (511) 40 recykling metali żelaznych oraz nieżelaznych,
złomowanie pojazdów.
507519
(220) 2019 12 03
FINGROW CONSULTING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FINGROW FINANCIAL
(210)
(731)

(531) 01.15.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi pośrednictwa biznesowego
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania.

(210)
(731)
(540)
(540)
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507520
(220) 2019 12 03
GRZĄDZIEL KRZYSZTOF, Włocławek
(znak słowno-graficzny)
DGS

(531) 16.03.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 blacha w postaci płyt i arkuszy, blacha stalowa
cienka, drobne wyroby metalowe, folia aluminiowa, folie metalowe do zawijania i pakowania, formy odlewnicze metalowe,
kabiny stosowane przy malowaniu za pomocą rozpylaczy, metalowe, kapsle do butelek metalowe, kapsle metalowe do korkowania, metalowe klipsy do zamykania torebek, opakowania
blaszane z białej blachy, pojemnik, kasety i paki metalowe, pojemniki do pakowania metalowe, zamknięcia do pojemników
metalowe, zamknięcia do pudełek, metalowe, zatyczki i korki
metalowe, zatyczki jako wyroby żelazne, zatyczki metalowe,
7 elektryczne zgrzewarki do tworzyw sztucznych, pakowanie,
etykieciarki formy jako części maszyn, frezarki, giętarki, gwinciarki do nakrętek, imaki do narzędzi do obrabiarek, maszyny
do drukowania na cienkiej blasze, maszyny do grawerowania, maszyny do nanoszenia cienkiej warstwy farby, maszyny do przetwórstwa metali, maszyny do tłoczenia, maszyny
do typografii, maszyny odlewnicze i do formowania, narzędzia jako części maszyn, obrabiarki, obudowy jako części maszyn, obudowy łożysk do maszyn, pakowarki, podajniki jako
części maszyn, suporty jako części maszyn, tokarki, urządzenia
do malowania, wytłaczarki, walcarki deseniujące, 16 materiały
opakowaniowe amortyzujące, do wyściełania z papieru lub
kartonu, maty papierowe, pudełka z papieru lub kartonu, torby papierowe, tuby z tektury, 20 klipsy z tworzyw sztucznych
do zamykania torebek, korki do butelek, nakrętki niemetalowe,
nakrętki niemetalowe do butelek, niemetalowe kapsle do korkowania, zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu lub gumy,
37 lakierowanie, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo
zniszczonych.
507523
(220) 2019 12 03
FINGROW CONSULTING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FINGROW MANAGEMENT
(210)
(731)

(531) 01.15.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
audyt działalności gospodarczej, biura pośrednictwa pracy.
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507525
(220) 2019 12 03
FINGROW CONSULTING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FINGROW PLAZA
(210)
(731)

(531) 07.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 organizowanie wynajmu nieruchomości,
agencje nieruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie
nieruchomością.
507530
(220) 2019 12 03
STELMACH BARBARA, STELMACH KAMIL ETERNO
SPÓŁKA CYWILNA, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eterno

(210)
(731)
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nektary owocowe, bezalkoholowe, soki warzywne [napoje],
sorbety [napoje], syropy do napojów, cydr bezalkoholowy,
33 cydr, likiery, miód pitny, rum, whisky, wino, wódka.
507532
(220) 2019 12 03
FINGROW CONSULTING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FINGROW AUDYT COMPLIANCE
(210)
(731)

(531) 01.15.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi pośrednictwa biznesowego
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy,
badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu.
507534
(220) 2019 12 03
FINGROW CONSULTING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FINGROW REAL ESTATE

(210)
(731)

(531) 05.03.15, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, owoce lukrowane, marmolada, miąższ owoców, owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce w puszkach. chipsy owocowe, galaretki owocowe, sałatki owocowe,
skórki owocowe, pektyna do celów spożywczych, pikle,
przecier jabłkowy, przecier pomidorowy [koncentraty], przekąski na bazie owoców, pulpa owocowa [miazga owocowa],
pyłki kwiatowe jako żywność, sałatki warzywne, soki roślinne
do gotowania, sos żurawinowy [kompot], warzywa konserwowane, warzywa w puszkach, kiszone warzywa [kimchi],
kapusta kwaszona, grzyby konserwowane, 30 chutney
[ostry, gęsty sos], ciasta, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze,
czekolada, napoje na bazie czekolady, galaretki owocowe
[słodycze], herbata, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, herbatniki, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao,
kanapki, karmelki [cukierki], kawa, napoje na bazie kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, kawa nienaturalna, kawa
nie palona, keczup [sos], lody spożywcze, lód do napojów
chłodzących, lód naturalny lub sztuczny, muesli, naleśniki,
napary inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe
z mlekiem, tarty (z owocami), cheeseburgery, kanapki z parówką [hot dog], miód, musy deserowe, musztarda, pesto
[sos], pizza, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, bezalkoholowe napoje z soków
owocowych bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty
owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów,
koktajle bezalkoholowe, lemoniada, syropy do lemoniady,

(531) 01.15.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomością.
507535
(220) 2019 12 03
FINGROW CONSULTING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FINGROW PROPERTY
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 01.15.23, 27.05.01
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomością, agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości.
(210) 507538
(220) 2019 12 03
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowny)
(540) F6 LANG
(510), (511) 34 tytoń surowy i preparowany, wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek [papierosy
ziołowe], snus [tytoń do stosowania doustnego], substytuty
tytoniu nie do celów medycznych, papierosy elektroniczne,
produkty tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektro-
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niczne i części do nich służące do ogrzewania papierosów
lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę do wdychania, ciekłe roztwory zawierające nikotynę
do użytku w papierosach elektronicznych, artykuły dla palaczy, bibułki papierosowe, gilzy papierosowe, filtry papierosowe, puszki na tytoń, papierośnice, popielniczki, fajki, urządzenia kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki,
zapałki.
507542
(220) 2019 12 03
KOWALCZYK AGATA AGRO FONDS CONSULTING,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SilforTi
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.

(210)
(731)

507545
(220) 2019 12 03
FINGROW CONSULTING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FINGROW DEBTS

(210)
(731)

(531) 01.15.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 doradztwo w zakresie długów, agencje ściągania wierzytelności, doradztwo w sprawach finansowych,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej.
507552
(220) 2019 12 03
BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Moje Konto Premium w Banku BNP Paribas
(510), (511) 16 druki, 35 reklama, 36 działalność finansowa,
bankowość.
(210)
(731)

507566
(220) 2019 12 03
KOKOCIŃSKI ANDRZEJ CENTRUM FINANSOWE
SYNTECH II, Szubin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S

(210)
(731)

(531) 24.15.01, 24.15.13, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo podatkowe [rachunkowość],
usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej,
doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, 36 pośrednictwo
ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń pracowniczych,

Nr ZT5/2020

doradztwo ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń pracowniczych, doradztwo finansowe w zakresie podatków,
konsultacje podatkowe [nie dotyczy księgowości], wycena
majątku ruchomego.
(210)
(731)
(540)
(540)

507596
(220) 2019 12 04
KALATA MATEUSZ MATBUD, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MATBUD

(531) 27.05.01, 29.01.15, 07.01.08, 07.01.24, 07.15.01
(510), (511) 35 reklama i promocja, badania i analizy rynku
i opinii publicznej, doradztwo organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie
franchisingu, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą związaną z marketingiem gruntów i budownictwa, zasobami lokalowymi,
nieruchomościami przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, pomoc w zarządzaniu
przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami,
organizowanie targów i wystaw handlowych reklamowych
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, organizowanie przetargów na rynku obrotu
gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, usługi wynajmowania miejsc
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, zarządzanie miejscami
wystawowymi, informacja o powyższych usługach, 36 usługi developerskie w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami
mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali
mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywania
terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, usługi wynajmu, kupna i sprzedaży
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, pośrednictwo
finansowe, usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne,
doradztwo finansowe, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami
mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów,
lokali mieszkalnych i użytkowych, informacja o powyższych
usługach, 37 usługi developerskie w zakresie budownictwa,
w tym usługi związane z pracami wykonawczymi obiektów
budowlanych, nadzór budowlany, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracja budynków, konserwacja obiektów
budowlano - mieszkaniowych, budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, roboty
ziemne, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, usługi związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich, wykonywanie
instalacji elektrycznych budynków i budowli, wykonywanie
instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, instalowanie dźwi-
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gów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów,
wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji wodnokanalizacyjnych,
instalacji gazowych, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, doradztwo budowlane,
informacja o powyższych usługach, 42 usługi developerskie
w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego,
architektonicznego i technologicznego, projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii
i analiz technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, badania,
ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji,
ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo
w zakresie ochrony środowiska, dekoracja wnętrz, planowanie urbanistyczne, pomiary terenu, projektowanie osiedli,
informacja o powyższych usługach.
(210) 507597
(220) 2019 12 04
(731) KALATA MATEUSZ MATBUD, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Matbud
(510), (511) 35 reklama i promocja, badania i analizy rynku
i opinii publicznej, doradztwo organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie
franchisingu, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą związaną z marketingiem gruntów i budownictwa, zasobami lokalowymi,
nieruchomościami przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, pomoc w zarządzaniu
przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami,
organizowanie targów i wystaw handlowych reklamowych
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, organizowanie przetargów na rynku obrotu
gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, usługi wynajmowania miejsc
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, zarządzanie miejscami
wystawowymi, informacja o powyższych usługach, 36 usługi developerskie w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami
mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali
mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywania
terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, usługi wynajmu, kupna i sprzedaży
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, pośrednictwo
finansowe, usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne,
doradztwo finansowe, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami
mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów,
lokali mieszkalnych i użytkowych, informacja o powyższych
usługach, 37 usługi developerskie w zakresie budownictwa,
w tym usługi związane z pracami wykonawczymi obiektów
budowlanych, nadzór budowlany, usługi remontowe. naprawy obiektów, restauracja budynków, konserwacja obiektów
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budowlano - mieszkaniowych, budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, roboty
ziemne, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, usługi związane z wykonywaniem wykopów
i wierceń geologiczno - inżynierskich, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, instalowanie dźwigów
osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów, wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewania
i wentylacyjnych, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji
gazowych, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz
z obsługą operatorską, doradztwo budowlane, informacja
o powyższych usługach, 39 usługi wynajmowania garaży
i miejsc parkingowych, informacja o powyższych usługach,
42 usługi developerskie w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, architektonicznego i technologicznego, projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie
badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne,
geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze
dotyczące inwestycji, ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, dekoracja
wnętrz, planowanie urbanistyczne, pomiary terenu, projektowanie osiedli, informacja o powyższych usługach.
507598
(220) 2019 12 04
MATBUD DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MATBUD development
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.13, 27.05.17, 26.03.01,
26.04.03
(510), (511) 35 reklama i promocja, badania i analizy rynku
i opinii publicznej, doradztwo organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie
franchisingu, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą związaną z marketingiem gruntów i budownictwa, zasobami lokalowymi,
nieruchomościami przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, organizowanie targów i wystaw handlowych reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii
w tej dziedzinie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami,
nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami
mieszkalnymi, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, zarządzanie miejscami wystawowymi,
informacja o powyższych usługach, 39 usługi wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, informacja o powyższych
usługach.
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507619
(220) 2019 12 04
LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) PSORITAR INTENISVE
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i do ciała, emulsje
do twarzy i do ciała, płyny do twarzy i do ciała, żele do twarzy i do ciała, pianki do twarzy i do ciała, peelingi do twarzy
i do ciała, olejki do twarzy i do ciała, oliwki i balsamy do skóry,
nielecznicze serum do twarzy i do ciała, środki do mycia i pielęgnacji stóp, mydła, środki do mycia i kąpieli, środki do mycia
i pielęgnacji włosów, szampony, balsamy do włosów, odżywki do włosów, kremy do włosów, emulsje do włosów, płyny
do włosów, żele do włosów, pianki do włosów, kosmetyki
i preparaty kosmetyczne dla dzieci, kosmetyki i preparaty
kosmetyczne do stosowania w ciąży, środki perfumeryjne,
perfumy, wody toaletowe i kolońskie, olejki eteryczne, dezodoranty osobiste i antyperspiranty, środki do makijażu i demakijażu, fluidy, środki do pielęgnacji i malowania ust, środki
do pielęgnacji i malowania paznokci, środki do higieny intymnej zawarte w tej klasie, środki do opalania i chroniące
przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samoopalania, preparaty do depilacji, pudry do makijażu, pudry
do kąpieli, pudry higieniczne zawarte w tej klasie, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, artykuły toaletowe zawarte w tej klasie, pianki do golenia, żele do golenia, balsamy
po goleniu, 5 produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji
skóry, kremy do twarzy i do ciała do celów leczniczych, 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, peelingi do twarzy i do ciała do celów leczniczych, olejki do twarzy i do ciała do celów leczniczych, oliwki
i balsamy lecznicze, serum do twarzy i do ciała do celów leczniczych, produkty lecznicze do stóp, sole do kąpieli do celów
medycznych, preparaty do kąpieli leczniczych, preparaty
medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, płynów,
żeli, oliwek i balsamów dla skóry alergicznej i wrażliwej, skóry
suchej, skóry trądzikowej, skóry z problemami naczynkowymi, skóry z trądzikiem różowatym, skóry z przebarwieniami,
skóry po zabiegach onkologicznych, skóry napromieniowanej po radioterapii, skóry z problemami łuszczycowymi, skóry kobiet w ciąży lub po ciąży, preparaty lecznicze dla skóry dzieci, preparaty dla skóry atopowej, produkty lecznicze
do skóry głowy, produkty lecznicze do włosów, preparaty
witaminowe, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
suplementy diety do celów leczniczych, suplementy diety
wspomagające odchudzanie do celów leczniczych, suplementy diety przeznaczone do polepszania stanu skóry, włosów i paznokci oraz do ich pielęgnacji do celów leczniczych,
herbaty ziołowe do celów leczniczych.
(210)
(731)

507626
(220) 2019 12 04
ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SPÓŁKA
AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eco
(210)
(731)
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(531) 29.01.13, 27.05.02, 26.01.03, 26.13.25
(510), (511) 37 eksploatacja, montaż i naprawy kotłów ciepłowniczych, instalacji ogrzewania, pieców grzewczych,
39 dystrybucja energii cieplnej i ciepłej wody, 40 produkcja
energii cieplnej, unieszkodliwianie odpadów, spalanie odpadów.
507649
(220) 2019 12 04
REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Gazdowo Kuźnia
(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, usługi 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)

507651
(220) 2019 12 04
AKSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UU ConSEL

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe użytkowe, programy
komputerowe dla łączności dyspozytorskiej, programy komputerowe do współpracy z systemami łączności radiowej,
programy do telemetrii i telesterowania, 42 instalacja, utrzymanie, aktualizacja, konserwacja, serwis oprogramowania
komputerowego, instalacja, utrzymanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania dla systemów łączności, badania
i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
badania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego dla systemów łączności, badania, opracowywanie,
projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie
oprogramowania komputerowego dla systemów łączności.
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507657
(220) 2019 12 05
SOBIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Parczew
(540) (znak słowny)
(540) SOBIANEK Ekogroszek KING
(510), (511) 1 węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny, węgiel granulowany, węgiel do celów przemysłowych, węgiel
drzewny do celów ogrodniczych, 4 węgiel, węgiel drzewny jako paliwo, miał węglowy [paliwo], ekologiczne paliwa
węglowe, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny
węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo, węgiel kamienny, ekogroszek, 35 usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej, on-line w dziedzinie towarów, takich jak: węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny,
węgiel granulowany, węgiel do celów przemysłowych, węgiel drzewny do celów ogrodniczych, węgiel drzewny jako
paliwo, miał węglowy [paliwo], ekologiczne paliwa węglowe, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny węgla
z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy jako
paliwo, ekogroszek, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla,
ekologicznych paliw węglowych i paliw kopalnych, 39 dystrybucja, transport i magazynowanie węgla kamiennego,
ekologicznych paliw węglowych oraz paliw kopalnych,
konfekcjonowanie węgla, ekologicznych paliw węglowych
w pojemniki oraz worki, 40 obróbka i przetwarzanie węgla,
paliw kopalnych, ekologicznych paliw węglowych.
(210)
(731)

507664
(220) 2019 12 05
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PKO Biuro Maklerskie
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.03
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem
bezpośrednim przez Internet [home banking], bankowość
internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi operacji
finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi inwestycyjne, usługi inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart
kredytowych, usługi dotyczące kart debetowych,usługi dotyczące kart płatniczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych
kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi
doradztwa finansowego i inwestycyjnego, usługi doradcze
w zakresie kredytów hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych,
usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego
i konsumenckiego, usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń,
działalności finansowej, nieruchomości, analizy finansowe,
przygotowywanie analiz finansowych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy,
zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania,
usługi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym,
rozwijanie portfeli inwestycyjnych, usługi administrowania
kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa,
informacja finansowa, usługi w zakresie bankomatów, usługi
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ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi deweloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego, pozyskiwanie
gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego, usługi agencji nieruchomości, wynajem mieszkań,
zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży
produktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi
pośrednictwa hipotecznego, usługi w zakresie emitowania
obligacji i listów zastawnych, usługi nabywania wierzytelności, usługi doładowywania telefonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów o uczestnictwo
w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie
papierów wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe
w sprawach papierów wartościowych, doradztwo walutowe,
usługi udostępniania informacji oraz notowań giełdowych,
usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, usługi doradztwa inwestycyjnego, obrót czekowy i wekslowy, operacje walutowe,
skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi informacji finansowej dotyczące walut, usługi
sponsorowania finansowego, sponsorowanie i finansowanie
działalności kulturalnej, rozrywkowej i sportowej, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne, usługi finansowe dotyczące sprzedaży mienia, finansowanie i organizowanie sprzedaży
na kredyt oraz sprzedaży ratalnej, udostępnianie funduszy
na sprzedaż ratalną, leasing i dzierżawę.
507669
(220) 2019 12 05
GÓRKA MAREK FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
HUBERT, Pikulice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEW IDEA 100% POLYPROPYLEN CARPETS

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 07.03.04
(510), (511) 27 dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki,
linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie
ścienne, nietekstylne.
507671
(220) 2019 12 05
HEALTHY SEEDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Healthy seeds

(210)
(731)
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(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.15.15, 05.07.01
(510), (511) 29 substytuty mleka, napoje na bazie mleka
orzechowego, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje
na bazie mleka migdałowego, jogurty roślinne, substytuty
jogurtów tworzone na bazie mleka kokosowego, jaglanego,
lnianego lub z ziaren konopi siewnej, mleko z nasion konopi
jako substytut mleka, substytuty produktów mlecznych zrobione z roślin lub orzechów, 32 napoje na bazie roślin, napoje na bazie orzechów, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z substytutami produktów mlecznych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z substytutami produktów mlecznych,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z substytutami mleka,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z substytutami mleka, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami na bazie roślin, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami na bazie roślin, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z napojami na bazie orzechów, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z napojami na bazie orzechów.

Nr ZT5/2020

przyznawanie świadectw edukacyjnych, przygotowywanie
kursów edukacyjnych i egzaminów, przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, przeprowadzanie sprawdzianów edukacyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, publikowanie
przewodników i periodyków edukacyjnych i szkoleniowych.
(210)
(731)
(554)
(540)

507698
(220) 2019 12 05
GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz
(znak przestrzenny)
BULDOŻER NAPÓJ ENERGETYZUJĄCY MRÓWKA
GRUPA psb PROFI

(210) 507684
(220) 2019 12 05
(731) SZCZĘSNA WERONIKA,
(540) (znak słowny)
(540) tanecznepasje.pl
(510), (511) 24 tkaniny elastyczne na stroje taneczne (w tym:
nabłyszczane, hologramowe, matowe, siatki, koronki).
(210)
(731)
(540)
(540)

507687
(220) 2019 12 05
VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
BROK

(531)

29.01.15, 27.05.01, 26.01.04, 24.09.01, 09.01.10, 05.11.15,
06.07.04, 26.11.09
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

507695
(220) 2019 12 05
BIAŁEK BOGDAN B. B. MEDIA, Kielce
(znak słowno-graficzny)
PSYCHOLOGIA W SZKOLE Turniej WIEDZY
PSYCHOLOGICZNEJ

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.12, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 41 organizowanie turniejów z zakresu wiedzy
psychologicznej, organizacja konkursów edukacyjnych, publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie,
publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych,

(531) 29.01.15, 19.03.01, 27.05.01, 26.11.13, 01.15.05, 26.04.02
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje energetyzujące i izotoniczne.
(210) 507702
(220) 2019 12 06
(731) ŚCIBOR WOJCIECH, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WEBSCY
(510), (511) 35 agencje reklamowe, usługi reklamy graficznej, projektowanie materiałów reklamowych, pośrednictwo
w sprzedaży czasu i miejsca w mediach na cele reklamowe,
badania rynku i opinii publicznej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, public relations, reklama, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich w plikach komputerowych
i Internecie, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, internetowe usługi reklamowe, usługi udostępniania reklam
i informacji sponsorowanych na stronach internetowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, przetwarzanie i systematyzacja komputerowych baz danych, analiza
rynków zbytu i wyszukiwanie potencjalnych klientów, badania w zakresie wizerunku korporacyjnego, pomoc w zakresie
działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, 38 zapewnianie dostępu do stron internetowych, usługi udostępniania osobom trzecim internetowego forum dyskusyjnego,
usługi portalu internetowego, dostęp do treści stron internetowych i portali, usługi telekomunikacyjne także poprzez
portal internetowy, przesyłanie za pośrednictwem Internetu
informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych z zakresu
wiadomości bieżących, finansów, zdrowia, rozrywki, sportu, usługi poczty elektronicznej, opracowywanie serwisów
informacyjnych, usługi telekomunikacyjne, usługi agencji
informacyjnej w zakresie zbierania i rozpowszechniania
informacji bieżących, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych i Internetu, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych
i baz danych, usługi portalu internetowego, udostępnianie
miejsca na serwerach, udostępnianie baz online via portal,
umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej,
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42 doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, usługi
graficzne, projektowanie graficzne, projektowanie systemów oprogramowania graficznego, projektowanie materiałów drukowanych, projektowanie materiałów piśmiennych,
projektowanie opakowań i materiałów do pakowania, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych [w tym dla osób
trzecich], zakładanie i utrzymywanie kont internetowych,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi IT w tym usługi pomocy
zdalnej, usługi w zakresie badań technicznych oraz ekspertyz inżynieryjnych w obszarze informatyki i elektroniki, badania z zakresu fizyki, testowanie materiałów, laboratoria
medyczne, badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze,
projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, wyszukiwarki internetowe, doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, projektowanie i wdrażanie rozwiązań IT, usługi internetowe w zakresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn internetowych dla osób trzecich.
(210)
(731)
(540)
(540)

507706
(220) 2019 12 06
MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
DEYNN BEAUTY

(531) 29.01.02, 27.05.01
(510), (511) 3 dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne],
kremy perfumowane, perfumowane kosmetyki w aerozolu
do ciała, perfumowane wody toaletowe, perfumy, spraye
do ciała, woda perfumowana, woda toaletowa, zapachowe
kremy i płyny do pielęgnacji ciała, zapachy, balsamy samoopalające [kosmetyki], błyszczyki do ust, brokat do twarzy,
brokat do twarzy i ciała, cienie do powiek, etui na szminkę, eyelinery, eyelinery w ołówku, fluid do makijażu, kleje
do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, kolorowe kosmetyki do oczu, kompaktowe kosmetyki do makijażu, korektor
do twarzy, kosmetyczne pudry do twarzy, kosmetyki brązująco - opalizujące, kosmetyki do brwi, kosmetyki do ust,
kredki do makijażu, kredki do ust, kremy kosmetyczne, ołówki do brwi, palety błyszczyków do ust, palety cieni do powiek, prasowany puder to twarzy, produkty kolorowe do policzków, pudry w kamieniu [kosmetyki], róż, róż do twarzy,
szminki do ust, tusz do brwi, tusze do rzęs wydłużające tusze
do rzęs, kremowe mydło do ciała, mydła, mydła do rąk, mydła do pielęgnacji ciała, mydła kosmetyczne, mydła w kremie do mycia, mydła płynie do kąpieli, peelingi złuszczające
do stop peelingi złuszczające do rąk, szampony do ciała, żele
do użytku kosmetycznego żele pod prysznic, aromatyczne
olejki do kąpieli, kule do kąpieli nasączone kosmetykami,
olejkami i barwnikami, musująca piana do kąpieli, mydło
do kąpieli, olejek do kąpieli, perełki zawierające kosmetyki
do kąpieli, piana do kąpieli sole zapachowe do kąpieli, żel
do kąpieli, dezodoranty, balsamy do ciała, balsamy do rąk,
balsamy do stop [nielecznicze], balsamy do ust, błoto kosmetyczne do ciała, emulsje do wzmacniania paznokci, kosmetyczne maski błotne, koncentraty nawilżające [kosmetyki],
kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyki do paznokci, kremy do rąk, kremy do twarzy,
kremy do aromaterapii, kremy do ciała, kremy kosmetyczne
do ujędrniania skóry wokół oczu, kremy perfumowane, kremy po goleniu, kremy ujędrniające skórę, lakiery do paznok-
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ci, maseczki do ciała, maseczki do stóp do pielęgnacji skóry,
maseczki do twarzy, maseczki nawilżające, maseczki oczyszczające, maseczki upiększające do twarzy, maseczki z glinki
do skóry, masło do ciała, masło do rąk i ciała, mleczka do ciała, mleczka kosmetyczne, mleczka nawilżające, mus do pielęgnacji skóry, nielecznicze peelingi do twarzy, nielecznicze
serum do skóry, odżywki do paznokci, odżywki do ust, olejki
do ciała, olejki do opalania j peelingi złuszczające do ciała,
peelingi złuszczające do twarzy, pianka do czyszczenia, płyn
do golenia, płyn do kąpieli, płyn do twarzy, płyn tonizujący
do twarzy, ciała i rąk, płyny do golenia, płyny oczyszczające,
preparaty kosmetyczne do samo opalania, proszki do kąpieli, puder do ciała, rzęsy, rzęsy sztuczne, serum do twarzy
do celów kosmetycznych, preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], sole do kąpieli, szminki w kremie
do ust, toniki do skóry, toniki do twarzy [kosmetyki], zapachowe kremy do ciała, żele do twarzy, żele oczyszczające,
balsam do włosów, kosmetyczne płyny do włosów, kremy
odżywcze, maseczki do włosów, odżywki do włosów, odżywki nawilżając do włosów, odżywki pielęgnacyjne do włosów, pianka do włosów, pianka do stylizacji włosów, płyny
do stylizacji włosów, płyny ochronne do włosów, preparaty
do układania włosów, preparaty kosmetyczne do włosów
i skóry głowy, serum do włosów, szampony do włosów,
szampony z odżywką do włosów, balsamy do golenia, płyny
po goleniu, 4 świece perfumowane, świece zapachowe, zapachowe świece aromaterapeutyczne, 10 rękawice do masażu, 21 aplikatory do kosmetyków, aplikatory do makijażu,
aplikatory do makijażu oczu, aplikatory do nakładania makijażu na oczy, atomizery do perfum, dozowniki do kosmetyków, dozowniki do mydła w płynie [do celów domowych],
dozowniki mydła, dozowniki produktów do mycia ciała,
dozowniki szamponu, flakony na perfumy, gąbeczki do nakładania makijażu na twarz, gąbki do ciała, gąbki do kąpieli,
gąbki kosmetyczne, grzebienie, grzebyki do rzęs, miseczki,
mydelniczki, pędzelki do eyelinerów, pędzelki do makijażu,
pędzelki do ust, pojemniki na kosmetyki, przybory kosmetyczne, przybory toaletowe, przyrządy ręczne do nakładania
kosmetyków, puderniczki [pojemniczki], rękawice do peelingu, rozpylacze do perfum, szczoteczki do brwi, szczoteczki
do rzęs, szczoteczki do tuszu do rzęs, szczotki kąpielowe,
artykuły porcelanowe dla celów dekoracyjnych, ozdobne
figurki wykonane ze szkła, ozdobne pudełka szklane, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, szkło
ozdobne, pojemniki na pędzelki, szczotki do włosów, szczotki kąpielowe, 24 ręczniki, ręczniki [duże kąpielowe], ręczniki wykonane z materiałów tekstylnych, tekstylne artykuły
kąpielowe, 35 usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, usługi sklepów detalicznych on-line
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie
artykułów kosmetycznych, 41 instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia
w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie kosmetyki
i urody, usługi szkół pielęgnacji urody, 44 doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, higiena i pielęgnacja
urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, manicure, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, salony piękności, udzielanie
informacji o urodzie, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze
związane z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego
makijażu świadczonego on-line lub osobiście, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywa-
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nia makijażu, usługi manicure i pedicure, usługi kosmetyczne
w zakresie wykonywania makijażu, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji
stóp, usługi pielęgnacji urody, usługi spa, usługi w zakresie
higieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie makijażu, usługi
w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie skóry, usługi
w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji
urody świadczone przez uzdrowisko [spa], usługi w zakresie
porad kosmetycznych, usługi w zakresie porad kosmetycznych, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi wizażystów, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało,
usługi zabiegów pielęgnacji ciała, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne
na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody.
507731
(220) 2019 12 06
TKOCZ DARIUSZ, SIDEK JACEK BUCHCIK SPÓŁKA
CYWILNA, Bieruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUCHCIK PAROWANE PYSZNOŚCI

Nr ZT5/2020

zycznych na żywo, organizacja występów rozrywkowych
na żywo, prezentacja występów zespołów muzycznych
na żywo, organizowanie imprez tanecznych, organizowanie pokazów tanecznych, produkcje teatralne, impresariat
teatralny, przedstawienia teatralne w zakresie produkcji, produkcja widowisk teatralnych, planowanie sztuk teatralnych
lub spektakli muzycznych, usługi edukacyjne z zakresu sztuki
teatralnej.
507767
(220) 2019 12 06
BRONIEK ALEKSANDRA PROFESSIONAL ENGLISH,
Dębica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pe professional english

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01
(510), (511) 41 kursy językowe, organizacja kursów językowych, organizowanie indywidualnej nauki języków, nauczanie języków obcych, świadczenie usług w zakresie szkół
i kursów językowych, tłumaczenia językowe, tłumaczenia językowe ustne, usługi w zakresie nauczania języków obcych,
usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych.
507832
(220) 2019 12 09
SELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Morąg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SelmaG
(210)
(731)

(531) 05.03.15, 09.07.19, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 30 kluski gotowane na parze, kluski na parze
nadziewane, pampuchy (kluski gotowane na parze), knedle
czeskie (nie ziemniaczane), produkty zbożowe gotowane
na parze, wyroby mączne gotowane na parze, gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki do gotowania
na parze.
(210) 507755
(220) 2019 12 06
(731) Creative Europe OÜ, Tallinn, EE
(540) (znak słowny)
(540) KAJO
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, amulety [biżuteria], bransoletki [biżuteria], kolczyki, łańcuszki [biżuteria],
medaliony [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], perły [biżuteria],
pierścionki [biżuteria], zawieszki [biżuteria].
(210)
(731)
(540)
(540)

507756
(220) 2019 12 06
POLSKI TEATR TAŃCA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
NARODOWE TAŃCZENIE

(531) 02.01.08, 02.01.16, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 41 studia tańca, pokazy tańca na żywo, organizowanie pokazów tańca, pokazy tańca, usługi edukacyjne
związane z tańcem, nauka tańca, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy i piosenkarzy,
usługi w zakresie nauki tańca, organizowanie występów
na żywo, występy taneczne, muzyczne i dramatyczne, rozrywka w postaci występów tanecznych, rozrywka w postaci występów baletowych, organizowanie występów mu-

(531) 27.05.01, 29.01.03, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty do nawożenia gleby, 6 konstrukcje metalowe dla budownictwa,
zbiorniki metalowe, pojemniki metalowe do magazynowania i transportu, opakowania blaszane, 7 maszyny dla górnictwa, maszyny rolnicze do robót ziemnych, budowlane, dla
przemysłu wydobywczego i górnictwa, maszyny do wydobycia wody, pompy, kompresory i dmuchawy, 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane oraz konstrukcyjne,
35 usługi w zakresie handlu detalicznego, hurtowego oraz
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w związku
ze sprzedażą maszyn, urządzeń i konstrukcji wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie, rolnictwie oraz inżynierii
lądowej i wodnej, jak również wyrobów przemysłu chemicznego: nawozów i środków poprawiających właściwości gleby.
507837
(220) 2019 12 09
GOOD4WALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGIC WALL

(210)
(731)

Nr ZT5/2020
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(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 16 obrazy i zdjęcia, 19 pokrycia ścienne nie z metalu, 20 dekoracje wiszące [ozdoby], 40 drukowanie, drukowanie 3D, 42 projektowanie dekoracji wnętrz.
507871
(220) 2019 12 10
KULIKOWSKA-POSZWALD BOGUMIŁA WYTWÓRNIA
GRZYBNI I BIOPREPARATÓW POSZWALD, Kąck
(540) (znak słowny)
(540) Pg - POSZWALD
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, środki poprawiające
kondycję gleby do użytku ogrodniczego, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne jako
preparaty enzymatyczne do rozkładu odpadów, podłoża
hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne (grzyby do celów rolniczych,
grzyby, rośliny - pnie i drzewa).
(210)
(731)

507877
(220) 2019 12 10
KULIKOWSKA-POSZWALD BOGUMIŁA WYTWÓRNIA
GRZYBNI I BIOPREPARATÓW POSZWALD, Kąck
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POSZWALD Rok założenia: 1979

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, środki poprawiające
kondycję gleby do użytku ogrodniczego, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, podłoża
hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne (grzyby do celów rolniczych,
grzyby, rośliny - pnie i drzewa).
507911
(220) 2019 12 11
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) in inQUBE UNIWERSYTECKI INKUBATOR
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.22,
27.01.25, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 35 analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej,
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badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie,
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, informacje
o działalności gospodarczej, marketing ukierunkowany, obsługa administracyjna firm na zlecenie, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing
(doradztwo biznesowe), pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania
w zakresie patronatu, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie
towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, statystyczne zestawienia,
transkrypcja wiadomości (prace biurowe), tworzenie tekstów
reklamowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi lobbingu
handlowego, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi przypominania o spotkaniach, usługi public relations, usługi relacji
z mediami, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań,
wyceny handlowe, zarządzanie w działalności gospodarczej
dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacje finansowe, usługi badań dotyczących finansów, 41 doradztwo
zawodowe, informacja o edukacji, kształcenie praktyczne
(pokazy), organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
(szkolenie), organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, przekazywanie know-how (szkolenia),
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, tłumaczenia, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi w zakresie oświaty (nauczanie), wyższe
uczelnie (edukacja), 42 analizy systemów komputerowych,
badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, badania naukowe, badania techniczne, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, usługi
doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, 43 wynajmowanie
sal na zebrania.
(210) 507913
(220) 2019 12 11
(731) RADCZAK JAKUB, Zamość
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ventea we change the air

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
27.05.24, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22, 15.01.13,
26.11.03, 26.11.06, 26.11.12, 01.15.23
(510), (511) 6 przewody metalowe do instalacji wentylacyjnych, metalowe osłony otworów wentylacyjnych do przewodów HVAC, metalowe kanały wentylacyjne, metalowe, dachowe otwory wentylacyjne, przewody wentylacyjne z metalu,
kratki wentylacyjne z metalu, metalowe kratki wentylacyjne
do budynków, kanały metalowe na rury wentylacyjne, kanały
wentylacyjne z metalu do budynków, ujścia dymu [otwory
wentylacyjne] z metalu, wywietrzniki [otwory wentylacyjne]
z metalu dla budownictwa, metalowe kratki wentylacyjne
do zakładania w drzwiach, przewody metalowe do instalacji
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, kratki wentylacyjne (z metalu) do montowania w oknach, przewody klimatyzacyjne
metalowe, przewody metalowe do instalacji klimatyzacyjnych, 11 kanały dymowe do urządzeń wentylacyjnych, okapy
do urządzeń wentylacyjnych, przepustnice do instalacji wentylacyjnych, terminale wentylacyjne, instalacje wentylacyjne, urządzenia wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi
wentylacyjne dymu, przemysłowe urządzenia wentylacyjne,
wyciągi [wentylacyjne lub klimatyzacyjne], wyciągi wentylacyjne do pary, urządzenia wentylacyjne do pojazdów, okapy
wentylacyjne do kuchni, okapy wentylacyjne do piekarników,
wyciągi wentylacyjne do zamrażarek, okapy wentylacyjne
do kuchenek, instalacje wentylacyjne do kuchni, wyciągi
wentylacyjne do laboratoriów, urządzenia wentylacyjne zasilane energią słoneczną, urządzenia wentylacyjne do pomieszczeń mieszkalnych, instalacje wentylacyjne [klimatyzacja] do pojazdów, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], dmuchawy elektryczne do celów wentylacyjnych,
kratki wentylacyjne będące częścią wentylatorów wyciągowych, agregaty klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne,
urządzenia klimatyzacyjne, wentylatory do klimatyzacji, filtry
do klimatyzacji, domowe instalacje klimatyzacyjne, domowe
urządzenia klimatyzacyjne, instalacja klimatyzacyjna w pojazdach, centralne urządzenia klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne, okienne urządzenia do klimatyzacji, filtry
elektryczne do klimatyzacji, przenośne urządzenia do klimatyzacji, wentylatory osiowe do klimatyzacji, urządzenia klimatyzacyjne do statków, instalacje klimatyzacyjne do samochodów, urządzenia klimatyzacyjne do pojazdów, instalacja klimatyzacyjna do pojazdów, okapy do urządzeń klimatyzacyjnych, wirniki [części instalacji klimatyzacyjnych], wentylatory
do urządzeń klimatyzacyjnych, wentylatory [części instalacji
klimatyzacyjnych], instalacje do klimatyzacji w pojazdach,
klimatyzacja do użytku w transporcie, wentylatory z silnikiem
do klimatyzacji, instalacje klimatyzacyjne do użytku komercyjnego, urządzenia klimatyzacyjne do użytku handlowego,
urządzenia klimatyzacyjne do celów przemysłowych, połączone urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, urządzenia
klimatyzacyjne do pomieszczeń mieszkalnych, urządzenia
klimatyzacyjne montowane w oknach, instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, dmuchawy elektryczne do celów klimatyzacyjnych, filtry powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, grzejniki [do przemysłowych celów klimatyzacyjnych], systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
instalacje klimatyzacyjne do użytku w rolnictwie, centralne
instalacje klimatyzacyjne [do celów przemysłowych], urządzenia klimatyzacyjne do użytku w pojazdach, centralne
instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, pokrycia

Nr ZT5/2020

do wentylacji [części instalacji klimatyzacyjnych], klimatyzacja
do pomieszczeń przeznaczonych do przetwarzania danych,
filtry do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, miejscowo
uruchamiane urządzenia klimatyzacyjne [do celów przemysłowych], wentylatory elektryczne będące elementami domowych instalacji klimatyzacyjnych, systemy HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), panele klimatyzacyjne do użytku w chłodniach [pomieszczeniach chłodzących], urządzenia nawilżające do użytku wraz z urządzeniami
klimatyzacyjnymi, instalacje i urządzenia do ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, 19 osłony
otworów wentylacyjnych, niemetalowe, osłony otworów
wentylacyjnych, niemetalowe, do przewodów HVAC, kanały
[dukty] niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, niemetalowe dachowe otwory wentylacyjne, niemetalowe otwory wentylacyjne w ziemi, niemetalowe kratki
wentylacyjne do budynków, niemetalowe rury wentylacyjne
do budynków, niemetalowe przewody wentylacyjne okien
dachowych, ujścia dymu [otwory wentylacyjne], nie z metalu,
przewody do klimatyzacji, niemetalowe, 20 kratki wentylacyjne niemetalowe do mocowania w oknach, kratki wentylacyjne niemetalowe do mocowania w drzwiach.
507916
(220) 2019 12 11
GENACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bartoszewo
(540) (znak słowny)
(540) PROGEN ACTIV
(510), (511) 5 mieszanki paszowe uzupełniające dla zwierząt, karmy uzupełniające dla zwierząt.
(210)
(731)

507917
(220) 2019 12 11
GENACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bartoszewo
(540) (znak słowny)
(540) COLOSTRI EQ
(510), (511) 5 mieszanki paszowe uzupełniające dla zwierząt, karmy uzupełniające dla zwierząt.
(210)
(731)

507919
(220) 2019 12 11
GENACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bartoszewo
(540) (znak słowny)
(540) ACS
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, suplementy
diety dla kociąt i szczeniąt żywionych zastępczo.
(210)
(731)

507964
(220) 2019 12 11
SYMBIOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NEPRET
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone do ogrodnictwa, rolnictwa, leśnictwa, komposty, nawozy.
(210)
(731)

507976
(220) 2019 12 12
RAVELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lideria.pl

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna prowadzona przez Internet, główne kategorie produktów: książki, multimedia, filmy,
muzyka, zabawki, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

507979
(220) 2019 12 12
FUNDACJA NOWA RZECZPOSPOLITA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
NOWA KONFEDERACJA thinkzine

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie promocji i reklamy prasowej,
internetowej, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych w mediach publicznych, pozyskiwanie i gromadzenie informacji gospodarczy cli, usługi doradztwa w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie prognozy i analiz ekonomicznych, usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz i systematyzacja tych danych, usługi reklamowe w zakresie reklamy
prasowej i internetowej oraz z zastosowaniem plakatów i ulotek, prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych,
tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno
- reklamowych, także katalogów, usługi w zakresie badania
rynku oraz badania opinii publicznej, usługi w zakresie agencji informacyjnych, organizowanie i obsługa wystaw i targów,
organizowanie konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych
o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej,
radiowej, telewizyjnej i internetowej, analizy rynkowe, analizy
kosztów, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, prenumerata gazety, materiały reklamowe, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, outsourcing, przegląd prasy, public relations,
publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, rynkowe badania, sprzedaż dla osób
trzecich, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, edycja tekstów, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, udzielanie informacji handlowej, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zestawienia statystyczne, 41 publikacja on-line na stronie
www.nowakonfederacja.pl: artykułów, analiz, raportów, felietonów, wywiadów, organizacja konferencji, organizacja debat,
organizacja debat politycznych, światopoglądowych i społecznych, 42 badania badawczo - rozwojowe dla osób trzecich.
507980
(220) 2019 12 12
DARMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GruzBag Ty remontujesz, My sprzątamy
(210)
(731)
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(531) 07.15.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 transport odpadów.
(210) 507984
(220) 2019 12 12
(731) GOLDEN GOOSE S.P.A., Mediolan, IT
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 01.01.02
(510), (511) 18 towary wykonane ze skóry i z imitacji skóry
niezawarte w innej klasie, skóry zwierzęce, kufry i walizki,
parasolki i parasole, laski, kijki marszowe i trekkingowe,
baty, bicze, szelki i wyroby rymarskie, aktówki, torby gimnastyczne, torby alpinistyczne, torby turystyczne, torby, torby
plażowe, torebki na biodra [nerki], torebki - kuferki [Boston
bag], małe damskie torebki bez rączki, bagaż, duże torby
podróżne ze sztywnej skóry, etui na klucze, torby z siatki oczkowej, aktówki [towary wykonane ze skóry], torby
na jednodniowy pobyt, torby kwadratowe [damskie], torby szkolne [z paskiem na ramię], torby na ramię, artykuły
podróżne [walizki, torby], uniwersalne torby sportowe, nosidełka dla zwierząt [torby], torby na zakupy z tkanin, torby podróżne [podręczne], kosmetyczki bez wyposażenia,
myśliwskie worki [akcesoria do polowań], podróżne torby
na ubranie, torby i bagaże wykonane ze skóry, sznurkowe
siatki na zakupy, torby podróżne na obuwie, nosidełka dla
niemowląt do noszenia na ciele, tekstylne torby na zakupy,
torby, walizki i bagaże wykonane ze skóry, tekstylne torby
na biżuterię, bez zawartości, etui na karty [portfele], portfele na karty kredytowe, bigle do torebek, torebki, pudła
skórzane na kapelusze, chlebaki, etui na klucze wykonane
ze skóry, teczki na nuty, portfele [męskie], portfele [damskie], artykuły podróżne [walizki, torby], plecaki, rączki
walizek, podróżne walizki skórzane, torby skórzane na narzędzia, bez zawartości, artykuły podróżne [walizki, torby],
zestawy podróżne [wyroby skórzane], kosmetyczki bez
wyposażenia, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, paski
pod brodę skórzane, pokrycia ze skór, skóry zwierzęce, paski skórzane [inne niż odzież], imitacja skóry, sznurówki skórzane, rzemienie, nici ze skóry, skóra wtórna, moleskin [imitacja skóry], skórzane pasy na ramię, obroże dla zwierząt,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież z imitacji skóry,
odzież ze skóry, odzież gimnastyczna, długie luźne stroje, szlafroki, płaszcze kąpielowe, bandany na szyję, śliniaki
[nie papierowe], berety, bielizna osobista, kombinezony,
boa na szyję, podwiązki, gorsety, pończochy, skarpety, koszule, gorsety [bielizna damska], kapelusze, kurtki, kaptury
[odzież], paski [odzież], pasy do przechowywania pieniędzy
[odzież], rajstopy, narzutki na ramiona, kołnierzyki przypinane, nakrycia głowy, nauszniki [odzież], wyprawki dziecięce
[odzież], garnitury, stroje plażowe, stroje na maskaradę, krawaty, fulary [ozdobne krawaty], opaski na głowę, poszetki,
kurtki [odzież], podwiązki, spódnice, sukienki na szelkach
do noszenia na bluzkę, pasy elastyczne wyszczuplające
[bielizna], rękawiczki [odzież], rękawiczki narciarskie, gumowe płaszcze nieprzemakalne, dzianina [odzież], swetry,
ocieplacze, legginsy, liberie, wyroby pończosznicze, pulowery, ogrzewacze rąk [odzież], spódnico-spodenki, bokserki, kamizelki, majtki, kurtki z kapturem chroniące przed zim-

60

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

nem i wiatrem, futra na odzież, piżamy, bransoletki [odzież],
poncza, podwiązki, podwiązki do skarpetek, biustonosze,
sandały, sandały kąpielowe, obuwie, pantofle kąpielowe,
obuwie gimnastyczne, obuwie plażowe, buty treningowe
[obuwie sportowe], szale, szarfy [do ubrania], majtki, palta,
okrycia wierzchnie [odzież], halki, półhalki, halki [bielizna],
buty za kostkę, buty, etole [futra], koszulki z krótkim rękawem, kombinezony [odzież], daszki do czapek, obuwie
wykonane z drewna inne niż uniformy, fartuchy i ubranie
robocze, pantofle domowe.
507989
(220) 2019 12 12
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W PIĄTNICY, Piątnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIĄTNICA Koktajl z białkiem serwatkowym
(210)
(731)

Nr ZT5/2020

(540) xhome Inteligentny dom

(531) 02.09.14, 07.01.08, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 instalacja i naprawa urządzeń automatyki
budynkowej, instalacja i naprawa systemów alarmowych,
42 projektowanie instalacji automatyki budynkowej, projektowanie instalacji alarmowych.
507993
(220) 2019 12 12
ŚLĄSKIE CENTRUM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚLĄSKIE CENTRUM NIERUCHOMOŚCI SCN.net.pl
Designed by Peter Sachnik
(210)
(731)

(531) 05.03.14, 08.03.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 koktajle białkowe, napoje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, żywność dietetyczna do celów leczniczych, dodatki dietetyczne w formie
napojów, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, napoje witaminizowane,
odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki
posiłków, suplementy diety składające się z aminokwasów,
dietetyczne dodatki do żywności, proszki jako zamienniki
posiłków, suplementy węglowodanowe, suplementy diety zawierające białko, suplementy dietetyczne i odżywcze,
29 nabiał i substytuty nabiału, mleko i produkty mleczne,
napoje mleczne, napoje na bazie mleka, maślanka, serwatka,
jogurty, jogurty pitne, kefiry, śmietana, napoje zawierające
bakterie kwasu mlekowego, napoje na bazie jogurtu, napoje
mleczne zawierające owoce, napoje na bazie mleka zawierające sok owocowy, mleko w proszku o różnych smakach,
do przyrządzania napojów, przeciery owocowe, przeciery
warzywne, 32 soki, napoje na bazie orzechów i soi, napoje
proteinowe, napoje sportowe wzbogacone proteinami, napoje typu smoothie, koktajle bezalkoholowe, koktajle mleczne, koktajle owocowe, bezalkoholowe, napoje serwatkowe,
bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, esencje do produkcji napojów, koncentraty
do sporządzania napojów bezalkoholowych, koncentraty
do sporządzania napojów owocowych, mieszanki do sporządzana napojów sorbetowych, proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, proszki do sporządzania napojów,
słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych,
wyciągi do sporządzania napojów.
(210) 507991
(220) 2019 12 12
(731) RATAJ MICHAŁ ŁUKASZ XHOME, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena finansowa
[ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena nieruchomości.
508006
(220) 2019 12 13
SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mycosan Neutralizuje mikotoksyny w paszy STOP
MIKOTOKSYNOM

(210)
(731)

(531) 05.07.02, 26.11.02, 29.01.13
(510), (511) 31 drób (preparaty zwiększające niesienie się),
makuchy, otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych,
spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty
do tuczenia zwierząt.
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508007
(220) 2019 12 13
TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) PICTORES
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, leki dla ludzi, leki do użytku medycznego, odżywcze
suplementy diety, płyny farmaceutyczne, syropy do użytku
farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych,
środki odkażające, preparaty farmaceutyczne, leki do celów
stomatologicznych, antyseptyki, niesteroidowe leki przeciwzapalne, lecznicze płyny do przemywania oczu.
(210)
(731)

508008
(220) 2019 12 13
GRUPA GT OCHRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-WARTOWNIK GT

(210)
(731)

(531) 02.01.02, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 alarmy i urządzenia ostrzegawcze, alarmy wibracyjne przypominające o lekach, alarmy zdalnie sterowane (inne niż przeciwwłamaniowe do pojazdów), analizatory
obrazów, aparatura do monitoringu obiektów śledzonych
(elektroniczna), urządzenia do monitoringu wizualnego, satelitarne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych,
urządzenia elektroniczne do monitoringu, elektroniczne
urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, kamery wideo do nadzoru, kamery wideo przystosowane do celów monitoringowych, sieciowe kamery monitorujące do nadzoru, monitorujące urządzenia bezpieczeństwa (elektryczne), systemy nadzoru wideo,
kamery wideo, urządzenia GPS, urządzenia systemu GPS,
urządzenia nawigacyjne GPS, oprogramowanie komputerowe do globalnych systemów pozycyjnych (GPS), oprogramowanie do satelitarnych systemów nawigacyjnych, multimedialne systemy nawigacji GPS do pojazdów, 35 audyt
przedsiębiorstw, prowadzenie rejestrów (dla osób trzecich),
prowadzenie rejestru informacji, weryfikacja przetwarzania
danych, 39 nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy),
śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów lub ładunków
przy użyciu komputera lub systemów globalnego pozycjonowania (informacja o transporcie), śledzenie pojazdów pasażerskich za pomocą komputera lub systemów globalnego
pozycjonowania (informacja o transporcie), transport pieniędzy, transport [pieniędzy i kosztowności, transport strzeżony
pieniędzy i rzeczy wartościowych, transport strzeżony, usługi lokalizacji pojazdów, usługi w zakresie nawigacji GPS, usługi w zakresie monitorowania towarów, wynajem systemów
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nawigacyjnych, wynajem sprzętu GPS do celów nawigacyjnych, 42 audyt jakości, badanie jakości produktów, doradztwo w dziedzinie kontroli jakości, doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa danych, doradztwo w zakresie zapewnienia
jakości, elektroniczne przechowywanie plików audio, elektroniczne przechowywanie cyfrowych plików audio, elektroniczne przechowywanie cyfrowych plików wideo, elektroniczne przechowywanie plików i dokumenty, inspekcja
towarów w zakresie kontroli jakości, inżynieria techniczna,
inżynieria telekomunikacyjna, kontrola i testowanie jakości,
kontrola jakości, kontrola jakości dla osób trzecich, monitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości, ocena jakości,
ocena jakości produktów, przeprowadzanie testów kontroli
jakości, sprawdzanie jakości, świadczenie usług zapewniania
jakości, testy jakości, testy jakości kontroli usługi testowania
systemów alarmowych i monitorujących, usługi zapewniania jakości, wykonywanie pomiarów, zarządzanie projektami
w zakresie technologii informacyjnych, zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych (EDP), zarządzanie zasobami cyfrowymi,
zdalne administrowanie serwerem, 44 monitorowanie pacjentów, usługi domowej opieki zdrowotnej, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 45 analizy kryminalistyczne
nagrań wideo z monitoringu do celów zapobiegania oszustwom i kradzieżom, certyfikaty bezpieczeństwa do przygotowywania kart identyfikacyjnych, dzierżawa alarmów
pożarowych, monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, monitoring systemów bezpieczeństwa,
monitoring w obiegu zamkniętym, monitorowanie alarmów
przeciwpożarowych, ocena bezpieczeństwa, ocena ryzyka
w zakresie ochrony, ochrona obiektów i sprzętu, ochrona
osobista, służby bezpieczeństwa podczas imprez publicznych, usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób, usługi bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób, usługi doradcze
w odniesieniu do bezpieczeństwa, usługi elektronicznego
monitorowania w celach bezpieczeństwa, usługi kontroli zabezpieczeń na rzecz osób trzecich, usługi monitoringu, usługi ochroniarskie w budynkach, usługi ochroniarzy w zakresie
ochrony mienia i osób, usługi odzyskiwania skradzionych
pojazdów, usługi stróży nocnych, usługi stróżów nocnych,
usługi strażników ochrony, usługi strażników mające na celu
zapobieganie włamaniom, usługi w zakresie ochrony, usługi
w zakresie ochrony osobistej, usługi w zakresie zapewniania
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi w zakresie
monitorowania alarmów, usługi ochrony w celu zabezpieczenia mienia.
508010
(220) 2019 12 13
TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) EPPI
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, leki dla ludzi, leki do użytku medycznego, odżywcze
suplementy diety, płyny farmaceutyczne, syropy do użytku
farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych,
środki odkażające za wyjątkiem środków do opatrywania
ran, włączając bandaże, materiały opatrunkowe i gąbki, preparaty farmaceutyczne, leki do celów stomatologicznych,
antyseptyki, niesteroidowe leki przeciwzapalne, lecznicze
płyny do przemywania oczu.
(210)
(731)
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508012
(220) 2019 12 13
TORITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TORITE
(210)
(731)

(531) 26.05.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
działalność rachunkowo - księgowa, doradztwo podatkowe,
audyt, doradztwo podatkowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, księgowość i prowadzenie ksiąg, rachunkowość, skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości,
planowanie podatkowe (rachunkowość), sporządzanie sprawozdań finansowych, usługi w zakresie sporządzania list
płac, usługi w zakresie dokumentacji płacowej, ubezpieczeniowej, i kadrowej, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa,
bankowość, majątek ruchomy, analizy finansowe, doradztwo
w sprawach finansowych, ekspertyzy i wyceny dla celów
podatkowych, usługi w zakresie doradztwa w sprawach podatkowych i finansowych, 42 badania oraz usługi naukowe
i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe
i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz
oprogramowania komputerowego, 45 doradztwo prawne,
usługi w zakresie pomocy prawnej, udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, występowanie przed
sądami i urzędami, usługi prawne, prywatne i społeczne,
usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia
potrzeb poszczególnych osób, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi prawne,
bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw, usługi prawne dla
osób fizycznych, usługi w zakresie doradztwa prawnego, doradztwo prawne w zakresie opodatkowania, usługi pomocy
w sprawach spornych, usługi informacji prawnej, doradztwo
w zakresie własności intelektualnej.
508013
(220) 2019 12 13
TORITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TORITE
(210)
(731)

Nr ZT5/2020

i techniczne oraz ich projektowanie; analizy przemysłowe
i usługi badawcze; projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz
oprogramowania komputerowego, 45 doradztwo prawne;
usługi w zakresie pomocy prawnej; udzielanie porad prawnych; sporządzanie opinii prawnych; występowanie przed
sądami i urzędami; usługi prawne, prywatne i społeczne;
usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia
potrzeb poszczególnych osób; usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia; usługi prawne;
bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw; usługi prawne dla
osób fizycznych; usługi w zakresie doradztwa prawnego; doradztwo prawne w zakresie opodatkowania; usługi pomocy
w sprawach spornych; usługi informacji prawnej; doradztwo
w zakresie własności intelektualnej.
508083
(220) 2019 12 16
WTK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W
(210)
(731)

(531) 05.07.16, 27.03.11, 29.01.13
(510), (511) 35 hurtowa i detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa), nalewek alkoholowych
i wiśniówki, hurtowa i detaliczna sprzedaż wysyłkowa oraz
internetowa powyższych towarów, usługi w zakresie promocji powyższych towarów, marketing, reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących powyższe towary, organizowanie i współudział
w targach, wystawach i pokazach w celach handlowych lub
reklamowych, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary, restauracje, kafeterie,
kawiarnie, usługi w zakresie prowadzenia pijalni nalewek alkoholowych, catering, usługi w zakresie jedzenia na wynos.
508095
(220) 2019 12 16
AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Jaskółka
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
działalność rachunkowo - księgowa, doradztwo podatkowe,
audyt, doradztwo podatkowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, księgowość i prowadzenie ksiąg, rachunkowość, skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości,
planowanie podatkowe (rachunkowość), sporządzanie sprawozdań finansowych, usługi w zakresie sporządzania list
płac, usługi w zakresie dokumentacji płacowej, ubezpieczeniowej, i kadrowej, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa,
bankowość, majątek ruchomy, analizy finansowe, doradztwo
w sprawach finansowych, ekspertyzy i wyceny dla celów
podatkowych, usługi w zakresie doradztwa w sprawach podatkowych i finansowych, 42 badania oraz usługi naukowe

508098
(220) 2019 12 16
AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) PLISZKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210)
(731)

508099
(220) 2019 12 16
AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Drozd
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(210)
(731)
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508100
(220) 2019 12 16
AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Sroka
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210)
(731)

508101
(220) 2019 12 16
AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Gołąb
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210)
(731)

508103
(220) 2019 12 16
STREFA TENISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) strefa tenisa www.strefatenisa.com.pl
(210)
(731)

(531) 21.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 pokrowce butów, inne niż do celów medycznych, bielizna osobista, biustonosze, bokserki, buty sportowe, buty sznurowane, buty tenisowe [obuwie sportowe],
czapki jako nakrycia głowy, daszki do czapek, daszki jako
nakrycia głowy, długie luźne stroje, dzianina [odzież], dresy,
kurtki, kurtki [odzież], nakrycia głowy, obuwie, odzież, opaski
na głowę, opaski na rękę, opaski przeciwpotne na nadgarstek, opaski przeciwpotne do tenisa, opaski przeciwpotne,
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, skarpetki,
skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnico-spodenki,
spodnie, spodenki, sukienki do gry w tenisa, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki do tenisa, koszulki polo,
T-shirty z krótkim rękawem, bluzy dresowe, bluzy sportowe,
28 artykuły i sprzęt sportowy, dopasowane pokrowce
na sprzęt sportowy, torby specjalnie przystosowane
do sprzętu sportowego, futerały przystosowane do noszenia artykułów sportowych, piłki sportowe nadmuchiwane,
dopasowane pokrowce do rakiet do gry w racquetball, dopasowane pokrowce na rakiety tenisowe, uchwyty do piłek,
kosze do łapania piłek, piłki do sportów rakietowych, piłki
do tenisa, piłki do gry w paddle tenis, rakiety do tenisa, naciągi do rakiet (tenisowych lub badmintonowych), naciągi
do rakiet wykonane z jelita, siatki do sportów, siatki i słupki
do tenisa, urządzenia do wyrzucania piłek tenisowych, urządzenia do naciągów do rakiet tenisowych, urządzenia
do gier, worki treningowe, taśmy z ciężarkami do wyważania rakiet tenisowych, pokrowce na rakiety do tenisa, pojemniki na piłki tenisowe, rączki do rakiet, owijki do rączek
rakiet tenisowych, opaski do uchwytów rakiet tenisowych,
ochraniacze na ręce przystosowane do użytku sportowego,
taśmy do owijania uchwytów rakiet tenisowych, tłumiki
drgań do rakiet tenisowych, kosze do zbierania piłek tenisowych, maszyny do zbierania piłek tenisowych, koszyki
na piłki tenisowe, wózki na piłki tenisowe, pojemniki na piłki
tenisowe, uchwyty do artykułów sportowych, ręczne trenażery nóg, sprzęt do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie, naciągi naturalne do rakiet tenisowych wykonane z jelita, siatki do sportów, siatki do celów sportowych, słupki
do tenisa, ochraniacze do uprawiania sportu, piłki do gry
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w racquetball, obręcze sportowe, materiały strunowe do rakiet sportowych, rakiety do tenisa platformowego [paddle],
rakiety do gry w racquetball, torby tenisowe wyprofilowane
do noszenia rakiety, ochronne pokrowce na rakiety, ochraniacze [części strojów sportowych], piłki do softballu, piłki
sportowe, sprzęt sportowy, gry sportowe, sprzęt do treningów sportowych, piłki do squasha, rakiety do squasha,
35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów
sportowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych
i obuwia, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży, dodatków odzieżowych i obuwia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą i obuwiem, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą i obuwiem, usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży i obuwia, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych i obuwia, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych i obuwia,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
artykułów odzieżowych i obuwia, usługi marketingu dla
sportowców, 41 produkcja imprez sportowych na potrzeby
filmowe, produkcja imprez sportowych na potrzeby radiowe, szkolenia zawodników sportowych, nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, usługi doradcze w zakresie organizowania
imprez sportowych, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, usługi w zakresie nabywania biletów na imprezy
sportowe, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych,
udostępnianie obiektów i sprzętu dla ćwiczeń grupowych,
udostępnianie obiektów i sprzętu do utrzymywania dobrej
kondycji fizycznej, usługi ośrodków sprawności fizycznej,
usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], udostępnianie obiektów i sprzętu do lekkoatletyki, udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej, udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, obozy sportowe,
usługi siłowni, udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów
sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętów gimnastycznych, rezerwowanie obiektów i sprzętu do ćwiczeń fizycznych, usługi trenerskie, usługi trenerów osobistych, prowadzenie zawodów sportowych, usługi klubów sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne oraz programy
z nagrodami, usługi sportowe, usługi siłowni związane z treningiem siłowym, usługi klubów zdrowia i sal gimnastycznych, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi świadczone przez parki sportowe, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, wyrównywanie
szans [handicap] podczas imprez sportowych, kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, usługi szkoleniowe
w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, świadczenie usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, szkolenie w zakresie ćwiczeń grupowych, świadczenie usług
edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, kursy
szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, szkolenie sportowe, szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, usługi w zakresie treningu fizycznego, usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, organizacja imprez sportowych, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, szkolenie
w zakresie sprawności fizycznej, produkcja imprez sportowych, usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej,
zapewnianie instruktażu i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń fizycznych, zajęcia sportowe i rekreacyjne, usługi edukacyjne
dotyczące sportu, usługi trenerskie w zakresie sportu, usługi
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w zakresie edukacji sportowej, udzielanie informacji związanych ze sportem, organizowanie zawodów sportowych,
prowadzenie imprez sportowych na żywo, organizowanie
turniejów sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu
na imprezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu
na turnieje sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu
do ćwiczeń i fitnessu, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu do użytku na imprezach gimnastycznych, wynajem sprzętu do użytku na imprezach
sportowych, wypożyczanie sprzętu do użytku na imprezach lekkoatletycznych, sport (wypożyczanie sprzętu -)
[z wyjątkiem pojazdów], udostępnianie kortów tenisowych,
wynajmowanie kortów tenisowych, usługi w zakresie udostępniania sprzętu do ćwiczeń fizycznych, udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej online, doradztwo w zakresie
planowania imprez specjalnych, udostępnianie obiektów
i sprzętu do celów rekreacyjnych, organizowanie fanklubów,
obozy letnie [rozrywka i edukacja], zapewnianie obiektów
i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, udostępnianie terenów rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, udostępnianie
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, usługi rekreacyjne dla
osób starszych, fankluby, udostępnianie klubowych obiektów i sprzętu rekreacyjnego, usługi w zakresie rekreacji, zapewnianie imprez rekreacyjnych, usługi rozrywkowe w postaci organizacji społecznych imprez rozrywkowych, udostępnianie graczom informacji na temat rankingu ich wyników w grach przez witrynę internetową, udostępnianie informacji z zakresu rozrywki za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, usługi informacyjne dotyczące rekreacji, udostępnianie informacji na temat rozrywki za pośrednictwem sieci komputerowych, informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, udzielanie informacji dotyczących rozrywki, udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji, usługi informacji telefonicznej związane z rozrywką, usługi informacyjne i doradcze dotyczące rozrywki, usługi w zakresie fanklubów, prezentacja filmów w celach instruktażowych, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych,
organizowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, organizowanie
imprez rekreacyjnych, organizowanie turniejów rekreacyjnych, organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, usługi w zakresie organizowania widowisk kulturalnych, organizowanie występów na żywo, organizowanie
widowisk w celach rozrywkowych, organizowanie gier
z udziałem publiczności, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
usługi rozrywkowe związane ze sportem, usługi rozrywkowe ośrodków wczasowych, rozrywka w postaci turniejów
tenisowych, usługi w zakresie firmowych imprez dla klientów lub pracowników (rozrywka), usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], obozy rekreacyjne, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki, udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych.
508109
(220) 2019 12 16
AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Szpak
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210)
(731)

Nr ZT5/2020

508254
(220) 2019 12 19
FALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) RYBKA
(510), (511) 41 nauczanie pływania, nauka pływania, szkolenia nauczycieli pływania, doradztwo w zakresie sprawności
fizycznej, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, informacje
dotyczące edukacji sportowej, kształcenie ruchowe dla dzieci
w wieku przedszkolnym, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć
sportowych, nauka w zakresie sportu, nauka nurkowania, organizowanie szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć w zakresie
ćwiczeń fizycznych, świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, rozpowszechnianie materiałów
edukacyjnych, szkolenia w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, szkolenia
w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, szkolenia
w zakresie sprawności fizycznej, szkolenie sportowe, szkolenie
w zakresie sprawności fizycznej, udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, udzielanie informacji związanych z wychowaniem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, udzielanie informacji
związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, usługi edukacyjne dotyczące sportu,
usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, usługi
edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, usługi fitness klubów,
usługi edukacyjne związane z wodą, usługi ośrodków sprawności fizycznej, usługi szkoleniowe dotyczące zajęć podwodnych, usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną
[fitness], usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej
kondycji fizycznej, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi trenerów osobistych,
usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, zajęcia w zakresie
ćwiczeń fizycznych, usługi w zakresie treningu fizycznego, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie sportu, zapewnianie instruktażu i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń fizycznych,
usługi pisania blogów, usługi w zakresie przygotowywania
programów nauczania, organizowanie programów szkoleniowych, organizowanie kursów stosujących metody nauczania
programowanego, usługi w zakresie przygotowywania programów nauczania pływania, organizowanie programów
szkoleniowych w zakresie pływania, organizowanie kursów
stosujących metody nauczania programowanego w zakresie
pływania.
(210)
(731)

508257
(220) 2019 12 19
MEHLICH ŁUKASZ, OCHMAN PIOTR MEHLICH
& OCHMAN SPÓŁKA CYWILNA, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MANDOCO
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.09.02, 24.09.09, 29.01.12
(510), (511) 3 środki perfumeryjne i zapachowe, perfumy,
35 usługi prowadzenia punktu sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży wysyłkowej środków perfumeryjnych i zapachowych, perfum damskich, perfum męskich, perfum dla
domu perfum dla samochodu, akcesoriów perfumeryjnych.
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508258
(220) 2019 12 19
TENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) TENEO SWOBODA W BIZNESIE
(510), (511) 35 rachunkowość, księgowość i audyt, planowanie podatkowe [rachunkowość], doradztwo podatkowe
[rachunkowość], przygotowywanie zeznań podatkowych,
doradztwo księgowe w zakresie podatków, spełnianie funkcji działu kadr dla osób trzecich, usługi związane z personelem, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie zarządzania
personelem, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego,
usługi w zakresie wywiadu gospodarczego w odniesieniu
do działalności gospodarczej, usługi w zakresie wywiadu
rynkowego, usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, analizy gospodarcze, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, analizy ekonomiczne do celów
działalności gospodarczej, 36 doradztwo finansowe i usługi
konsultingu finansowego, doradztwo finansowe w zakresie
podatków, windykacja należności i odzysk długu, analizy finansowo-ekonomiczne, 41 nauczanie i szkolenia, szkolenie
w zakresie podatków, 45 usługi prawne, doradztwo prawne,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych.
(210)
(731)

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

508265
(220) 2019 12 19
KOSMALA KAROL NATI, Michalin
(znak słowno-graficzny)
KAROL KOSMALA NATI TRANSPORT

(531) 18.01.08, 18.01.07, 26.01.16, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi transportowe w przewozie towarów
samochodami ciężarowymi, spedycja, logistyka, fracht (przewóz towarów), pośrednictwo frachtowe, wynajem samochodów ciężarowych, pakowanie towarów, usługi załadunku
i rozładunku towarów, wynajem naczep i chłodni do samochodów ciężarowych, wynajem magazynów oraz składowanie i przechowywanie towarów na składowiskach, wypożyczanie kontenerów magazynowych, usługi transportowe
świadczone za pomocą dźwigów, żurawi i podnośników.
508275
(220) 2019 12 19
DROBIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) COOL-CZAKI
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
przetwory z mięsa i drobiu, przekąski z mięsa, kiełbasy.

(210)
(731)

508279
(220) 2019 12 19
ALTENBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) ALTENBERG

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], czytniki
[sprzęt do przetwarzania danych], czytniki kodów kreskowych, czytniki książek cyfrowych, dalekopisy, dyktafony, dynamometry [siłomierze], dyski kompaktowe [CD-ROM-y],
dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych,
ekrany [fotografia], ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne,
ekrany wideo, elektroniczne partytury, do pobrania, elektroniczne pióra [ekranopisy], elektroniczne tablice wyświetlające, elektroniczne terminarze osobiste, elektroniczne tłumacze kieszonkowe, elektryczne i elektroniczne urządzenia
modyfikujące dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych,
emotikony do pobrania na telefony komórkowe, etui na okulary, etui na smartfony, film kinematograficzny, naświetlony,
filmy [błony] naświetlone, filmy rysunkowe animowane, filtry
do użytku w fotografii, filtry promieni ultrafioletowych do fotografii, folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie
ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, fotokopiarki, fotometry, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, głośniki, grafika do poorania do telefonów komórkowych, hologramy, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy komputerowe, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kamery wideo, kartridże z grami wideo, karty inteligentne [karty z układem scalonym], karty pamięci do urządzeń do gier wideo, kasety wideo, kijki do robienia sobie
zdjęć (selfie) (monopody ręczne), klawiatury komputerowe,
kodery magnetyczne, kodowane karty magnetyczne, kolektory elektryczne, komputery, komputery cienki klient, komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, komputery
kieszonkowe [PDA], komputery przenośne [podręczne], korektory graficzne [urządzenia audio], kuwety fotograficzne,
lampy błyskowe [fotografia], lampy błyskowe do aparatów
fotograficznych, lampy ciemniowe [fotografia], magnetofony, magnetowidy, magnetyczne nośniki danych, mierniki sygnału satelitarnego, mikrofony, mikrometry, mikroprocesory,
miksery audio, modemy, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], monitory wyświetlające wideo do noszenia na ciele lub w ubraniach, myszy [sprzęt
do przetwarzania danych], naboje na tusz, nienapełnione,
do drukarek i fotokopiarek, nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, napędy dysków do komputera, nauszniki do słuchawek, neony reklamowe, nośniki
do rejestracji dźwięku, nośniki płyt ciemniowych [fotografia],
numeryczne wyświetlacze elektroniczne, obiektywy do selfie, obiektywy powiększające, obudowy głośników, odbiorniki audiowizualne, odbiorniki radiotelefoniczne, odbiorniki
radiotelegraficzne, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt
DVD, odtwarzacze płyt fonograficznych, odtwarzacze płyt
kompaktowych, okulary 3D, okulary inteligentne, oprogramowanie gier, oprogramowanie gier komputerowych
do pobrania, oprogramowanie komputerowych wygaszaczy
ekranu, nagrane lub do pobrania, optyczne czytniki znaków,
optyczne nośniki danych osobiste urządzenia stereofoniczne, palmtopy pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne
USB, paski do telefonów komórkowych, platformy oprogra-
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mowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, pliki
muzyczne do pobierania, płyty gramofonowe, płyty kompaktowe [audio-wideo], podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, podręczne słowniki elektroniczne, pokrowce do komputerów
kieszonkowych [PDA], pokrowce do tabletów, pokrowce
na laptopy, pokrowce na smartfony, programy komputerowe
do pobrania, programy komputerowe nagrane, programy
sterujące komputerowe, nagrane, projektory, przenośne odtwarzacze multimedialne, przezrocza [fotografia], przysłony
[fotografia], publikacje elektroniczne, do pobrania, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe, ramiona gramofonowe, ramki do przezroczy, rastry do fotograwiury, regulatory
świateł scenicznych, roboty edukacyjne, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, skanery [urządzenia
do przetwarzania danych], słuchawki [zakładane na głowę],
smartfony, sprzęgacze akustyczne, sprzęt komputerowy,
sprzęt peryferyjny do komputerów, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, statywy do aparatów fotograficznych,
stereoskopy, stroboskopy, subwoofery, suszarki do klisz [fotografia], suszarki fotograficzne, szpule [fotografia], tablety, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania
wypadkom drogowym, taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne,
telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe telefony komórkowe, telegrafy [urządzenia],
telepromptery [wyświetlacze tekstów], tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], torby do noszenia komputerów,
tuby do głośników, urządzenia do cięcia filmów, urządzenia
do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia do fakturowania, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do głosowania, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia do nauczania, urządzenia do odmagnesowywania taśm magnetycznych, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia
do powiększania [fotografia], urządzenia do projekcji wirtualnych klawiatur, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do stereoskopii, urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych urządzenia do światłokopii, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do wymiany igieł gramofonowych, urządzenia kadrujące do przezroczy fotograficznych, urządzenia kinematograficzne, urządzenia monitorujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia PDA, urządzenia telewizyjne, urządzenia testujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia
zdalnego sterowania, walkie-talkie, wyzwalacze migawki
[fotografia], wzmacniacze, zegarki inteligentne, zestawy
do korzystania z telefonu bez użycia rąk, zestawy na głowę
do rzeczywistości wirtualnej, zmieniacze automatyczne [jukebox] do komputerów, znaki cyfrowe, 16 adresarki, afisze,
plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwaforty [grafika), akwarele, albumy do wklejania, almanachy [roczniki], aparaty do wykonywania winiet,
arkusze celulozy regenerowanej do owijania, arkusze z nutami w formie drukowanej, arkusze z wiskozy do zawijania, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], atlasy, atrament, atrament korektorski [heliografia], banknoty, bibuły, bielizna stołowa papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bilety, biuletyny informacyjne, biurowe maszyny do stemplowania, bloki
[artykuły papiernicze], bony wartościowe, brokat do celów
biurowych, broszury, celuloidy do filmów animowanych,
chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, chorągiewki papierowe, chromolitografie, chusteczki
do nosa [papierowe], chusteczki papierowe do usuwania
makijażu, cyfry [czcionki drukarskie], cyrkle kreślarskie, czasopisma [periodyki], czcionki drukarskie, czcionki ze stali, deski
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kreślarskie [rysownice], diagramy, dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], drukowane arkusze muzyczne, drukowane rozkłady, ekierki do rysowania, etui na identyfikatory
[artykuły biurowej, etykiety [owijki] na butelki z papieru lub
kartonu, etykiety papierowe odprawionego bagażu, etykiety
z papieru lub kartonu, filtry do kawy papierowe, folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, folie
z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, formularze [blankiety, druki], formy do gliny modelarskiej [materiały dla artystów], fotografie [wydrukowane], fotograwiura,
frankownice do użytku biurowego, futerały na matryce, galwanotypy [poligrafia], gazety, girlandy papierowe, glina
do modelowania, globusy, grafity do ołówków, gumki
do ścierania, hektografy identyfikatory [artykuły biurowe],
igły, rylce stalowe do akwafort, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalka kopiująca, kalka płócienna, kałamarze (wpuszczane
w pulpit), kamienie litograficzne, kartki muzyczne z życzeniami, kartki z życzeniami, karton, karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], karty, karty do kolekcjonowania, inne niż
do gier, karty indeksowe, karty pocztowe, kasetki na papeterię [artykuły biurowe], kasetki na stemple [pieczątki], kaszty,
ramy zecerskie [drukarstwo], katalogi, kątowniki kreślarskie,
klamerki, klipsy do papieru, klawisze do maszyn do pisania,
klej rybi [karuk] do papieru lub do użytku domowego, kleje
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego,
klipsy do etui na identyfikatory [artykuły biurowe], klipsy
do piór i długopisów, kokardy papierowe, inne niż pasmanteria lub ozdoby do włosów, komiksy, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z papieru lub kartonu, korektory
w płynie [artykuły biurowe], korektory w taśmie [artykuły
biurowe], kreda do litografii, kreda do pisania, kreda do znakowania, kreda krawiecka, kreda w sprayu, krzywiki, książki,
kuwety malarskie, lak do pieczętowania, linijki [reglety] dla
drukarzy, linijki rysownicze [kreślarskie], litograficzne dzieła
sztuki, łupkowe tabliczki do pisania, makiety architektoniczne, mapy geograficzne, masy specjalne do pieczętowania
do użytku piśmiennego, maszynki do ostrzenia ołówków,
elektryczne lub nie, maszyny do pisania, materiały do introligatorstwa, materiały do modelowania, materiały do pakowania wykonane z krochmalu lub skrobi, materiały do pisania,
materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały filtracyjne z papieru, materiały opakowaniowe [amortyzujące,
do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały piśmienne,
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), matryce, matryce do druku ręcznego, maty papierowe,
miseczki na farby wodne dla artystów, modelina polimerowa, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], narzędzia do słojowania i marmurkowania, nawilżacze [artykuły biurowe],
nawilżacze do powierzchni klejących [artykuły biurowe],
niszczarki do papieru do użytku biurowego, notatniki [notesy], noże do papieru [artykuły biurowe], numeratory, obciągi
offsetowe z materiałów nietekstylnych, obrazy [malarstwo],
oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, obsadki do piór, ochrona
gumowa na palce [artykuły biurowe], odciskarki do kart kredytowych, nieelektryczne, okładki na książeczki czekowe,
okładki na paszporty, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], oleodruki, ołówki, ołówki na grafit [ołówki automatyczne], ołówki węglowe, opaski na rękę do przytrzymywania
przyborów do pisania, opaski papierowe na cygara, opłatki
do pieczętowania, osłony z papieru na doniczki, palety dla
malarzy, pantografy [przyrządy kreślarskie], papier, papier
do elektrokardiografów, papier do malarstwa i kaligrafii, papier do maszyn rejestrujących, papier do pisania [listowy],
papier do radiogramów, papier do użytku na stołach do badań, papier do zawijania, papier filtracyjny [bibuła], papier
higieniczny, papier mâché, papier nutowy, papier parafino-
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wany, papier pergaminowy, papier przebitkowy, papier ryżowy, papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier z miazgi drzewnej, papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, papierowe podkładki na tacki dentystyczne, papierowe podkładki pod szklanki, pasta do modelowania, pasta skrobiowa [klej] do celów papierniczych lub
do użytku domowego, pastele [kredki], perforatory biurowe,
periodyki [czasopisma], pędzle, pędzle do pisania, pieczątki
z adresem, pinezki, pióra i długopisy [artykuły biurowe], pióra
kulkowe, pióra ze stali, piórka do rysowania [grafiony], plansze, płytki grawerskie, plany, płótna malarskie, płótno introligatorskie, płótno nasączone tuszem do powielaczy, płótno
nasączone tuszem do urządzeń stosowanych w reprodukcji
dokumentów, płytki adresowe do adresarek, podkładki
do pisania z klipsem, podkładki na biurko, podpórki do książek, podpórki ręki dla malarzy, podręczniki [książki], podstawki do długopisów i ołówków, podstawki na stół papierowe, podstawki pod kufle do piwa, poduszki do stempli, pieczęci, pojemniki na ołówki, pojemniki na śmietanę papierowe, portrety, powielacze, prospekty, próbki biologiczne
do mikroskopów [materiał dydaktyczny], przebitki [materiały
piśmienne], przezrocza [materiały piśmienne], przybory
do wycierania tablic do pisania, przybory szkolne [artykuły
piśmienne], przyciski do papieru, przykładnice kreślarskie,
przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje
drukowane, pudełka na pióra, pudełka z farbami do użytku
szkolnego, pudełka z papieru lub kartonu, pudła na kapelusze z tektury, ramki i stojaki do fotografii, rejestry, księgi główne [książki], reprodukcje graficzne, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe do czyszczenia, rolki do taśm barwiących, ryciny [grawerowanie], rylce
do kopiowania rysunków, rysiki, rysunki, segregatory na luźne kartki, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty
do dokumentów, skoroszyty na dokumenty, skrobaki wymazujące biurowe, spinacze do papieru, spinacze do pieniędzy,
stalówki, stalówki ze złota, statuetki z papieru mâché, steatyt
[kreda krawiecka], stemple do pieczętowania, suche kalkomanie, suszki do piór, szablony [artykuły piśmienne], szablony do dekorowania żywności i napojów, szablony do wymazywania, sznurek introligatorski, sztalugi malarskie, sztychy,
ryty [grawiura], szufelki do składu typograficznego, szyldy
z papieru lub z kartonu, śliniaki papierowe, śliniaki z rękawami, papierowe, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, tace do sortowania i liczenia
pieniędzy, tacki biurkowe, taśma klejąca [materiały piśmienne], taśmy [introligatorstwo], taśmy do kodów kreskowych,
taśmy do maszyn do pisania, taśmy elastyczne do użytku
biurowego, taśmy i karty papierowe do zapisu programów
komputerowych, taimy przylepne do celów papierniczych
lub do użytku domowego, teczki z notatnikiem i przyborami
do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, tkanina klejąca do materiałów
piśmiennych, tkaniny introligatorskie, torby papierowe, torby
papierowe do użytku przy sterylizacji narzędzi medycznych,
torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw
sztucznych, torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, transparenty z papieru, tuby z tektury tusz
chiński, tworzywa sztuczne do modelowania, uchwyty
do kredy, uchwyty do stempli, pieczęci, ulotki, urządzenia
do laminowanie dokumentów do użytku biurowego, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do zaklejania kopert do biura, urządzenia i maszyny do introligatorstwa
[sprzęt biurowy], urządzenia i maszyny do powielania, urządzenia ręczne do etykietowania, usuwalne znaczki (stemple),
utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowa-
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nia żywności, wałki do malowania ścian, wałki do maszyn
do pisania, washi [papier japoński], wieczne pióra, wierszowniki [poligrafia], wkładki papierowe do szuflad, perfumowane
lub nie, wkłady atramentowe, worki na śmieci wykonane
z papieru lub z tworzyw sztucznych, wosk do modelowania
nie do celów stomatologicznych, wskaźniki do pokazywania
szczegółów na tablicy, nieelektryczne, wstążki papierowe,
inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, wycinki histologiczne [materiał szkoleniowy], wykroje krawieckie, wypełnienie z papieru lub kartonu, wyroby przeznaczone
do wymazywania, wzorce pisma do kopiowania, wzornice
perforowane do krosien żakardowych, wzory do haftowania,
wzory do kalkowania, zaczepy do kart indeksowych, zakładki
do książek, zakładki do stron, zakreślacie, zapisy nutowe, zawiadomienia [artykuły papiernicze], zestawy drukarskie,
przenośne [artykuły biurowe], zestawy rysunkowe [komplety
kreślarskie], zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, zszywacze [artykuły biurowe], zszywki biurowe, zwijacze do identyfikatorów [artykuły biurowe], 40 apreturowanie
papieru, druk sitowy, drukowanie, drukowanie 3D, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie szablonów, drukowanie zdjęć, rotograwiura, introligatorstwo, obróbka taśm filmowych, składanie materiałów na zamówienie
dla osób trzecich, wywoływanie filmów fotograficznych,
41 chronometraż imprez sportowych, doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, dubbing, dystrybucja filmów, fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja pokazów mody w celach
rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy,
pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla artystów produkcja
filmów, innych, niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia
teatralne [produkcja], przekazywanie know-how [szkolenia],
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc
na pokazy, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, sporządzanie napisów [np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkoły z internatem, świadczenie usług w zakresie karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie języka migowego, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki
cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie
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obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], udostępnianie
publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi agencji
dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych,
usługi biblioteczne, usługi bibliotek objazdowych, usługi
edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki, usługi edukacyjne świadczone
przez szkoły, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi kaligrafii, usługi klubowe
[rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie
i ćwiczenia fizyczne], usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi muzeów
[wystawy], usługi orkiestry, usługi parków rozrywki, usługi
pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi
przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi
rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usługi
w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie
oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych,
usługi związane z dyskotekami, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do gier, wynajem
urządzeń kinematograficznych, wypożyczanie aparatury
oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio,
wypożyczanie taśm wideo, wystawianie spektakli na żywo,
wystawianie spektakli rewiowych, wyższe uczelnie [edukacja], 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi
prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa
prawnego, organizowanie spotkań politycznych, pisanie
prywatnych listów, prawne administrowanie licencjami, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], udzielanie licencji
[usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi doradztwa osobistego w zakresie stylizacji ubioru, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi serwisów społecznościowych online, usługi w zakresie
przygotowywania dokumentów prawnych, ustalanie horoskopów, wynajem nazw domen internetowych, zarządzanie
prawami autorskimi.
508286
(220) 2019 12 19
ALTENBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ALTENBERG
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], czytniki
[sprzęt do przetwarzania danych], czytniki kodów kreskowych, czytniki książek cyfrowych, dalekopisy, dyktafony, dynamometry [siłomierze], dyski kompaktowe [CD-ROM-y],
dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych,
ekrany [fotografia], ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne,
ekrany wideo, elektroniczne partytury, do pobrania, elektroniczne pióra [ekranopisy], elektroniczne tablice wyświetlające, elektroniczne terminarze osobiste, elektroniczne tłuma(210)
(731)
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cze kieszonkowe, elektryczne i elektroniczne urządzenia
modyfikujące dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych,
emotikony do pobrania na telefony komórkowe, etui na okulary, etui na smartfony, film kinematograficzny, naświetlony,
filmy [błony] naświetlone, filmy rysunkowe animowane, filtry
do użytku w fotografii, filtry promieni ultrafioletowych do fotografii, folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie
ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, fotokopiarki, fotometry, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, głośniki, grafika do poorania do telefonów komórkowych, hologramy, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy komputerowe, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kamery wideo, kartridże z grami wideo, karty inteligentne [karty z układem scalonym], karty pamięci do urządzeń do gier wideo, kasety wideo, kijki do robienia sobie
zdjęć (selfie) (monopody ręczne), klawiatury komputerowe,
kodery magnetyczne, kodowane karty magnetyczne, kolektory elektryczne, komputery, komputery cienki klient, komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, komputery
kieszonkowe [PDA], komputery przenośne [podręczne], korektory graficzne [urządzenia audio], kuwety fotograficzne,
lampy błyskowe [fotografia], lampy błyskowe do aparatów
fotograficznych, lampy ciemniowe [fotografia], magnetofony, magnetowidy, magnetyczne nośniki danych, mierniki sygnału satelitarnego, mikrofony, mikrometry, mikroprocesory,
miksery audio, modemy, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], monitory wyświetlające wideo do noszenia na ciele lub w ubraniach, myszy [sprzęt
do przetwarzania danych], naboje na tusz, nienapełnione,
do drukarek i fotokopiarek, nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, napędy dysków do komputera, nauszniki do słuchawek, neony reklamowe, nośniki
do rejestracji dźwięku, nośniki płyt ciemniowych [fotografia],
numeryczne wyświetlacze elektroniczne, obiektywy do selfie, obiektywy powiększające, obudowy głośników, odbiorniki audiowizualne, odbiorniki radiotelefoniczne, odbiorniki
radiotelegraficzne, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt
DVD, odtwarzacze płyt fonograficznych, odtwarzacze płyt
kompaktowych, okulary 3D, okulary inteligentne, oprogramowanie gier, oprogramowanie gier komputerowych
do pobrania, oprogramowanie komputerowych wygaszaczy
ekranu, nagrane lub do pobrania, optyczne czytniki znaków,
optyczne nośniki danych osobiste urządzenia stereofoniczne, palmtopy pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne
USB, paski do telefonów komórkowych, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, pliki
muzyczne do pobierania, płyty gramofonowe, płyty kompaktowe [audio-wideo], podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, podręczne słowniki elektroniczne, pokrowce do komputerów
kieszonkowych [PDA], pokrowce do tabletów, pokrowce
na laptopy, pokrowce na smartfony, programy komputerowe
do pobrania, programy komputerowe nagrane, programy
sterujące komputerowe, nagrane, projektory, przenośne odtwarzacze multimedialne, przezrocza [fotografia], przysłony
[fotografia], publikacje elektroniczne, do pobrania, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe, ramiona gramofonowe, ramki do przezroczy, rastry do fotograwiury, regulatory
świateł scenicznych, roboty edukacyjne, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, skanery [urządzenia
do przetwarzania danych], słuchawki [zakładane na głowę],
smartfony, sprzęgacze akustyczne, sprzęt komputerowy,
sprzęt peryferyjny do komputerów, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, statywy do aparatów fotograficznych,
stereoskopy, stroboskopy, subwoofery, suszarki do klisz [fotografia], suszarki fotograficzne, szpule [fotografia], tablety, tar-
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cze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania
wypadkom drogowym, taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne,
telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe telefony komórkowe, telegrafy [urządzenia],
telepromptery [wyświetlacze tekstów], tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], torby do noszenia komputerów,
tuby do głośników, urządzenia do cięcia filmów, urządzenia
do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia do fakturowania, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do głosowania, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia do nauczania, urządzenia do odmagnesowywania taśm magnetycznych, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia
do powiększania [fotografia], urządzenia do projekcji wirtualnych klawiatur, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do stereoskopii, urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych urządzenia do światłokopii, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do wymiany igieł gramofonowych, urządzenia kadrujące do przezroczy fotograficznych, urządzenia kinematograficzne, urządzenia monitorujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia PDA, urządzenia telewizyjne, urządzenia testujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia
zdalnego sterowania, walkie-talkie, wyzwalacze migawki
[fotografia], wzmacniacze, zegarki inteligentne, zestawy
do korzystania z telefonu bez użycia rąk, zestawy na głowę
do rzeczywistości wirtualnej, zmieniacze automatyczne [jukebox] do komputerów, znaki cyfrowe, 16 adresarki, afisze,
plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwaforty [grafika), akwarele, albumy do wklejania, almanachy [roczniki], aparaty do wykonywania winiet,
arkusze celulozy regenerowanej do owijania, arkusze z nutami w formie drukowanej, arkusze z wiskozy do zawijania, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], atlasy, atrament, atrament korektorski [heliografia], banknoty, bibuły, bielizna stołowa papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bilety, biuletyny informacyjne, biurowe maszyny do stemplowania, bloki
[artykuły papiernicze], bony wartościowe, brokat do celów
biurowych, broszury, celuloidy do filmów animowanych,
chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, chorągiewki papierowe, chromolitografie, chusteczki
do nosa [papierowe], chusteczki papierowe do usuwania
makijażu, cyfry [czcionki drukarskie], cyrkle kreślarskie, czasopisma [periodyki], czcionki drukarskie, czcionki ze stali, deski
kreślarskie [rysownice], diagramy, dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], drukowane arkusze muzyczne, drukowane rozkłady, ekierki do rysowania, etui na identyfikatory
[artykuły biurowej, etykiety [owijki] na butelki z papieru lub
kartonu, etykiety papierowe odprawionego bagażu, etykiety
z papieru lub kartonu, filtry do kawy papierowe, folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, folie
z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, formularze [blankiety, druki], formy do gliny modelarskiej [materiały dla artystów], fotografie [wydrukowane], fotograwiura,
frankownice do użytku biurowego, futerały na matryce, galwanotypy [poligrafia], gazety, girlandy papierowe, glina
do modelowania, globusy, grafity do ołówków, gumki
do ścierania, hektografy identyfikatory [artykuły biurowe],
igły, rylce stalowe do akwafort, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalka kopiująca, kalka płócienna, kałamarze (wpuszczane
w pulpit), kamienie litograficzne, kartki muzyczne z życzeniami, kartki z życzeniami, karton, karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], karty, karty do kolekcjonowania, inne niż
do gier, karty indeksowe, karty pocztowe, kasetki na papete-
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rię [artykuły biurowe], kasetki na stemple [pieczątki], kaszty,
ramy zecerskie [drukarstwo], katalogi, kątowniki kreślarskie,
klamerki, klipsy do papieru, klawisze do maszyn do pisania,
klej rybi [karuk] do papieru lub do użytku domowego, kleje
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego,
klipsy do etui na identyfikatory [artykuły biurowe], klipsy
do piór i długopisów, kokardy papierowe, inne niż pasmanteria lub ozdoby do włosów, komiksy, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z papieru lub kartonu, korektory
w płynie [artykuły biurowe], korektory w taśmie [artykuły
biurowe], kreda do litografii, kreda do pisania, kreda do znakowania, kreda krawiecka, kreda w sprayu, krzywiki, książki,
kuwety malarskie, lak do pieczętowania, linijki [reglety] dla
drukarzy, linijki rysownicze [kreślarskie], litograficzne dzieła
sztuki, łupkowe tabliczki do pisania, makiety architektoniczne, mapy geograficzne, masy specjalne do pieczętowania
do użytku piśmiennego, maszynki do ostrzenia ołówków,
elektryczne lub nie, maszyny do pisania, materiały do introligatorstwa, materiały do modelowania, materiały do pakowania wykonane z krochmalu lub skrobi, materiały do pisania,
materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały filtracyjne z papieru, materiały opakowaniowe [amortyzujące,
do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały piśmienne,
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), matryce, matryce do druku ręcznego, maty papierowe,
miseczki na farby wodne dla artystów, modelina polimerowa, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], narzędzia do słojowania i marmurkowania, nawilżacze [artykuły biurowe],
nawilżacze do powierzchni klejących [artykuły biurowe],
niszczarki do papieru do użytku biurowego, notatniki [notesy], noże do papieru [artykuły biurowe], numeratory, obciągi
offsetowe z materiałów nietekstylnych, obrazy [malarstwo],
oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, obsadki do piór, ochrona
gumowa na palce [artykuły biurowe], odciskarki do kart kredytowych, nieelektryczne, okładki na książeczki czekowe,
okładki na paszporty, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], oleodruki, ołówki, ołówki na grafit [ołówki automatyczne], ołówki węglowe, opaski na rękę do przytrzymywania
przyborów do pisania, opaski papierowe na cygara, opłatki
do pieczętowania, osłony z papieru na doniczki, palety dla
malarzy, pantografy [przyrządy kreślarskie], papier, papier
do elektrokardiografów, papier do malarstwa i kaligrafii, papier do maszyn rejestrujących, papier do pisania [listowy],
papier do radiogramów, papier do użytku na stołach do badań, papier do zawijania, papier filtracyjny [bibuła], papier
higieniczny, papier mâché, papier nutowy, papier parafinowany, papier pergaminowy, papier przebitkowy, papier ryżowy, papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier z miazgi drzewnej, papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, papierowe podkładki na tacki dentystyczne, papierowe podkładki pod szklanki, pasta do modelowania, pasta skrobiowa [klej] do celów papierniczych lub
do użytku domowego, pastele [kredki], perforatory biurowe,
periodyki [czasopisma], pędzle, pędzle do pisania, pieczątki
z adresem, pinezki, pióra i długopisy [artykuły biurowe], pióra
kulkowe, pióra ze stali, piórka do rysowania [grafiony], plansze, płytki grawerskie, plany, płótna malarskie, płótno introligatorskie, płótno nasączone tuszem do powielaczy, płótno
nasączone tuszem do urządzeń stosowanych w reprodukcji
dokumentów, płytki adresowe do adresarek, podkładki
do pisania z klipsem, podkładki na biurko, podpórki do książek, podpórki ręki dla malarzy, podręczniki [książki], podstawki do długopisów i ołówków, podstawki na stół papierowe, podstawki pod kufle do piwa, poduszki do stempli, pieczęci, pojemniki na ołówki, pojemniki na śmietanę papierowe, portrety, powielacze, prospekty, próbki biologiczne
do mikroskopów [materiał dydaktyczny], przebitki [materiały
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piśmienne], przezrocza [materiały piśmienne], przybory
do wycierania tablic do pisania, przybory szkolne [artykuły
piśmienne], przyciski do papieru, przykładnice kreślarskie,
przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje
drukowane, pudełka na pióra, pudełka z farbami do użytku
szkolnego, pudełka z papieru lub kartonu, pudła na kapelusze z tektury, ramki i stojaki do fotografii, rejestry, księgi główne [książki], reprodukcje graficzne, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe do czyszczenia, rolki do taśm barwiących, ryciny [grawerowanie], rylce
do kopiowania rysunków, rysiki, rysunki, segregatory na luźne kartki, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty
do dokumentów, skoroszyty na dokumenty, skrobaki wymazujące biurowe, spinacze do papieru, spinacze do pieniędzy,
stalówki, stalówki ze złota, statuetki z papieru mâché, steatyt
[kreda krawiecka], stemple do pieczętowania, suche kalkomanie, suszki do piór, szablony [artykuły piśmienne], szablony do dekorowania żywności i napojów, szablony do wymazywania, sznurek introligatorski, sztalugi malarskie, sztychy,
ryty [grawiura], szufelki do składu typograficznego, szyldy
z papieru lub z kartonu, śliniaki papierowe, śliniaki z rękawami, papierowe, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, tace do sortowania i liczenia
pieniędzy, tacki biurkowe, taśma klejąca [materiały piśmienne], taśmy [introligatorstwo], taśmy do kodów kreskowych,
taśmy do maszyn do pisania, taśmy elastyczne do użytku
biurowego, taśmy i karty papierowe do zapisu programów
komputerowych, taimy przylepne do celów papierniczych
lub do użytku domowego, teczki z notatnikiem i przyborami
do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, tkanina klejąca do materiałów
piśmiennych, tkaniny introligatorskie, torby papierowe, torby
papierowe do użytku przy sterylizacji narzędzi medycznych,
torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw
sztucznych, torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, transparenty z papieru, tuby z tektury tusz
chiński, tworzywa sztuczne do modelowania, uchwyty
do kredy, uchwyty do stempli, pieczęci, ulotki, urządzenia
do laminowanie dokumentów do użytku biurowego, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do zaklejania kopert do biura, urządzenia i maszyny do introligatorstwa
[sprzęt biurowy], urządzenia i maszyny do powielania, urządzenia ręczne do etykietowania, usuwalne znaczki (stemple),
utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, wałki do malowania ścian, wałki do maszyn
do pisania, washi [papier japoński], wieczne pióra, wierszowniki [poligrafia], wkładki papierowe do szuflad, perfumowane
lub nie, wkłady atramentowe, worki na śmieci wykonane
z papieru lub z tworzyw sztucznych, wosk do modelowania
nie do celów stomatologicznych, wskaźniki do pokazywania
szczegółów na tablicy, nieelektryczne, wstążki papierowe,
inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, wycinki histologiczne [materiał szkoleniowy], wykroje krawieckie, wypełnienie z papieru lub kartonu, wyroby przeznaczone
do wymazywania, wzorce pisma do kopiowania, wzornice
perforowane do krosien żakardowych, wzory do haftowania,
wzory do kalkowania, zaczepy do kart indeksowych, zakładki
do książek, zakładki do stron, zakreślacie, zapisy nutowe, zawiadomienia [artykuły papiernicze], zestawy drukarskie,
przenośne [artykuły biurowe], zestawy rysunkowe [komplety
kreślarskie], zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, zszywacze [artykuły biurowe], zszywki biurowe, zwijacze do identyfikatorów [artykuły biurowe], 40 apreturowanie
papieru, druk sitowy, drukowanie, drukowanie 3D, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie szablo-
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nów, drukowanie zdjęć, rotograwiura, introligatorstwo, obróbka taśm filmowych, składanie materiałów na zamówienie
dla osób trzecich, wywoływanie filmów fotograficznych,
41 chronometraż imprez sportowych, doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, dubbing, dystrybucja filmów, fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja pokazów mody w celach
rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy,
pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla artystów produkcja
filmów, innych, niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia
teatralne [produkcja], przekazywanie know-how [szkolenia],
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc
na pokazy, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, sporządzanie napisów [np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkoły z internatem, świadczenie usług w zakresie karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie języka migowego, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki
cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie
obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], udostępnianie
publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi agencji
dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych,
usługi biblioteczne, usługi bibliotek objazdowych, usługi
edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki, usługi edukacyjne świadczone
przez szkoły, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi kaligrafii, usługi klubowe
[rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie
i ćwiczenia fizyczne], usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi muzeów
[wystawy], usługi orkiestry, usługi parków rozrywki, usługi
pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi
przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi
rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usługi
w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie obozów wa-
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kacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie
oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych,
usługi związane z dyskotekami, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do gier, wynajem
urządzeń kinematograficznych, wypożyczanie aparatury
oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio,
wypożyczanie taśm wideo, wystawianie spektakli na żywo,
wystawianie spektakli rewiowych, wyższe uczelnie [edukacja], 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi
prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa
prawnego, organizowanie spotkań politycznych, pisanie
prywatnych listów, prawne administrowanie licencjami, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], udzielanie licencji
[usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi doradztwa osobistego w zakresie stylizacji ubioru, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi serwisów społecznościowych online, usługi w zakresie
przygotowywania dokumentów prawnych, ustalanie horoskopów, wynajem nazw domen internetowych, zarządzanie
prawami autorskimi.
(210)
(731)
(540)
(540)

508293
(220) 2019 12 20
CHWAJOŁ MONIKA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
MC
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hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, organizowanie
posiłków w hotelach, wycena zakwaterowania w hotelach,
rezerwacje miejsc w hotelach, świadczenie usług przez hotele i motele, rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, usługi hotelowe, rezerwowanie hotelowe, rezerwacja stolików
w restauracjach, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, zapewnianie 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, organizacja
przyjęć weselnych [żywność i napoje], oferowanie żywności
i napojów w bistrach, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, katering obejmujący żywność i napoje
na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem
furgonetek, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, usługi klubów w zakresie dostarczania
żywności i napojów, usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos, świadczenie usług kateringowych obejmujących
żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, przygotowanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na zjazdy, usługi
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania
żywności i napojów, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy,
tymczasowy wynajem pokoi, wynajem pomieszczeń na wystawy, wynajem zakwaterowania na urlop, wynajem pokoi
jako tymczasowego zakwaterowania, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, wynajem pomieszczeń
na przyjęcia towarzyskie, wynajem zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych.
508296
(220) 2019 12 20
NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) bifidobiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210)
(731)

(531) 24.09.01, 24.09.05, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem mieszkań, studio i pokoi, wynajem
i dzierżawa zakwaterowania stałego, dzierżawa lub wynajem
budynków, wynajem nieruchomości, wynajem sal wystawowych, 39 dostawa żywności i napojów przygotowanych
do spożycia, usługi w zakresie dostarczania żywności, usługi przechowywania żywności, usługi transportu żywności,
40 przetwarzanie żywności i napojów, obróbka żywności
gotowanej, przetwarzanie żywności gotowanej, 43 usługi
obiektów gościnnych [zakwaterowanie], hotelowe usługi kateringowe, usługi restauracji hotelowych, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, usługi hoteli i moteli, zapewnianie
zakwaterowania w hotelach, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach,
usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, usługi
w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie
rezerwacji zakwaterowania w hotelach, udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych, usługi
rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu,
świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli,

508298
(220) 2019 12 20
NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) fibrabiotic
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210)
(731)

(210) 508303
(220) 2019 12 20
(731) KUSKOWSKA KATARZYNA PR LOVIN’, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PR LOVIN’
(510), (511) 35 administrowanie konkursami w celach reklamowych, administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, agencje reklamowe, analizy i badania
w zakresie marketingu i reklamy, analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, badania w dziedzinie strategii marketingowych, badania w zakresie public relations,
doradztwo w zakresie marketingu i reklamy, doradztwo
w zakresie public relations, dostarczanie treści i informacji
marketingowych oraz reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi
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w zakresie marketingu i reklamy, usługi w zakresie reklamy
prasowej, graficznej i cyfrowej, wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, 41 elektroniczna publikacja tekstów i druków innych niż reklamowe, w Internecie, publikacja ulotek,
broszur i arkuszy informacyjnych, publikacja i redagowanie
materiałów drukowanych, publikacja treści redakcyjnych
stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie materiałów multimedialnych on-line,
42 analizy wykonalności projektu, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania opakowań, projektowanie graficzne materiałów
promocyjnych, projektowanie grafiki i barw firmowych dla
potrzeb tożsamości firm, doradztwo w zakresie projektowania opakowań, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie grafiki i barw firmowych dla potrzeb
tożsamości firm, doradztwo w zakresie projektowania stron,
witryn i portali internetowych, tworzenie i projektowanie
stron, witryn i portali internetowych, tworzenie i projektowanie stron, witryn i portali internetowych w wersji na telefony komórkowe i urządzenia mobilne, grafika artystyczna,
45 usługi w zakresie pozyskiwania, gromadzenia i przekazywania aktualnych informacji w zakresie mody, udostępnianie
informacji o modzie, usługi doradztwa osobistego w zakresie stylizacji ubioru.
508306
(220) 2019 12 20
NATURE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) enerskin
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210)
(731)

(210) 508309
(220) 2019 12 20
(731) WIŚNIEWSKI MICHAŁ PERFEKT GROUP, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Forexyestrader- powtarzające się układy
(510), (511) 41 edukacja, edukacja online z komputerowej
bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, publikowanie materiałów multimedialnych online, zapewnianie kursów szkoleniowych online, szkolenia edukacyjne, skomputeryzowane
szkolenia, szkolenia biznesowe, prowadzenie warsztatów
[szkolenia], szkolenia dla dorosłych, nauczanie i szkolenia,
szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia związane z finansami, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

508310
(220) 2019 12 20
WALCZAK ANITA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ATELIER UŚMIECHU

(531) 26.13.25, 27.05.01, 26.11.08, 26.11.13
(510), (511) 41 usługi nauczania związane z branżą stomatologiczną, organizowanie i prowadzenie szkoleń dla branży
stomatologicznej, 44 usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne, usługi medyczne, doradztwo związane ze stomatologią, stomatologia kosmetyczna, poradnictwo medyczne,
pomoc stomatologiczna, medycyna estetyczna, stomatologia z sedacją, stomatologia zachowawcza, usługi doradcze dotyczące implantów stomatologicznych, usługi kliniki
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dentystycznej, usługi rentgenowskie w celach diagnostyki
stomatologicznej, usługi ortodontyczne, profilaktyka stomatologiczna.
(210)
(731)
(540)
(540)

508311
(220) 2019 12 20
CHWAJOŁ MONIKA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
MC PREMIUM

(531)

24.09.01, 24.09.05, 25.01.05, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związanej
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy,
40 szycie odzieży na miarę, szycie (produkcja na zamówienie), 42 projektowanie ubrań, projektowanie kapeluszy, projektowanie akcesoriów mody, projektowanie nakryć głowy,
projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy.
(210) 508315
(220) 2019 12 20
(731) LINGO TOMASZ P.H.U. LINGO, Świdnica
(540) (znak słowny)
(540) seobud
(510), (511) 35 badanie rynku, organizowanie działalności
gospodarczej, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi, porady w zakresie marketingu, doradztwo
w zakresie marketingu, usługi reklamowe i marketingowe,
informacja marketingowa, kampanie marketingowe, usługi
marketingowe, reklama i marketing, usługi marketingu bezpośredniego, dostarczanie informacji marketingowej, udostępnianie raportów marketingowych, prowadzenie badań
marketingowych, przygotowywanie planów marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, usługi agencji marketingowych, planowanie strategii marketingowych,
analiza trendów marketingowych, projektowanie badań
marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych,
marketing imprez i wydarzeń, udzielanie informacji dotyczących marketingu, analiza w zakresie marketingu, analizy
w zakresie marketingu, pomoc w zakresie marketingu, doradztwo reklamowe i marketingowe, obsługa marketingowa
obrotu nieruchomościami, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, ocena statystyczna danych marketingowych, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi
doradztwa w zakresie marketingu, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, reklama za pomocą marketingu
bezpośredniego, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, badania rynku i badania marketingowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, zarządzanie personelem zajmującym się marketingiem, usługi reklamowe i mar-
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ketingowe online, usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii, usługi marketingowe w dziedzinie podróży, usługi
marketingowe w dziedzinie restauracji, opracowywanie
strategii i pomysłów marketingowych, sporządzanie raportów do celów marketingowych, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, oceny szacunkowe do celów marketingowych, badania w dziedzinie strategii marketingowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem
sprzedaży], doradztwo w zakresie marketingu produktów
chemicznych, usługi konsultingowe w zakresie marketingu
internetowego, usługi doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego, usługi w zakresie marketingu baz danych, usługi
marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi planowania w celu badań marketingowych, świadczenie doradczych usług marketingowych
dla producentów, produkcja nagrań dźwiękowych do celów
marketingowych, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, marketing towarów
i usług na rzecz innych, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące marketingu, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu, usługi doradcze dotyczące
reklamy, promocji i marketingu, usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, dostarczanie informacji
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,
doradztwo w zakresie demografii do celów marketingowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych
on-line, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością
gospodarczą i marketingu, rozpowszechnianie materiałów
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej,
opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych
na rzecz innych, marketing towarów i usług osób trzecich
poprzez dystrybucję kuponów, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, reklama typu
„płać za kliknięcie”, reklama poprzez wszystkie publiczne
środki komunikacji, reklama za pośrednictwem sieci telefonii
komórkowej, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania firmą, usługi reklamy zewnętrznej,
przygotowywanie reklam, publikacja reklam, reklama zewnętrzna, reklama banerowa, reklamy online, reklama i usługi reklamowe, publikowanie materiałów reklamowych, publikacja treści reklamowych, przygotowywanie materiałów
reklamowych, przygotowywanie dokumentów reklamowych, przygotowywanie ulotek reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie broszur reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie
i rozmieszczanie reklam, usługi promocyjne i reklamowe,
gromadzenie informacji związanych z reklamą, usługi planowania w zakresie reklamy, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie publikowania tekstów
reklamowych, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, publikowanie tekstów sponsorowanych, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych,
usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi w zakresie
reklamy i promocji sprzedaży, usługi w zakresie sprzedaży
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takich towarów jak: farby, lakiery, pokosty, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, opał, materiały budowlane metalowe, drobne
wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, narzędzia ręczne z napędem elektrycznym i pneumatycznym, narzędzia ręczne,
urządzenia do ogrzewania, chłodzenia, suszenia, wentylacji,
klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne,
kominki, zlewozmywaki, umywalki, bidety, wanny, prysznice,
armatura sanitarna, silikony, pianki poliuretanowe, materiały
uszczelniające, materiały izolacyjne, rury elastyczne niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, meble łazienkowe,
37 usługi budowlane i remontowe budynków, 42 administracja serwerów, administrowanie prawami użytkowników
w sieciach komputerowych, analizy komputerowe, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo komputerowe, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa
komputerów, dostarczanie raportów z zakresu informatyki,
dostarczanie specjalistycznych raportów w zakresie informatyki, kompilacja informacji związanych z systemami informacyjnymi, konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej,
poradnictwo informatyczne, pomoc w zakresie technologii
informacyjnej, profesjonalne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, udzielanie informacji w zakresie
technologii informacyjnej, usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych, usługi doradcze i informacyjne
w zakresie technologii informacyjnej, usługi doradcze i informacyjne związane z integracją systemów komputerowych,
usługi doradcze w dziedzinie projektowania systemów informacyjnych, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych stosujących różne środowiska oprogramowania, usługi doradztwa technicznego dotyczące przetwarzania danych, usługi
doradztwa technicznego w zakresie technologii informacyjnej, usługi w zakresie doradztwa komputerowego, usługi
konsultacyjne w zakresie informatyki, usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony
danych, monitoring systemów sieciowych, usługi monitorowania systemów komputerowych, usługi uwierzytelniania
w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, analiza systemów komputerowych, przemysłowe analizy i usługi badawcze, usługi w zakresie analizy przemysłowej, odtwarzanie baz
danych, opracowywanie baz danych, hosting komputerowych baz danych, projektowanie komputerowych baz danych, projektowanie i opracowywanie baz danych, usługi
w zakresie aktualizacji baz danych oprogramowań, tworzenie stron internetowych, tworzenie programów komputerowych, tworzenie witryn internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie programów do przetwarzania danych, tworzenie stron internetowych dla innych,
tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, usługi
w zakresie tworzenia witryn internetowych, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, tworzenie,
projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie, utrzymywanie i adaptacja oprogramowania komputerowego, tworzenie, uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych, projektowanie, tworzenie i programowanie
stron internetowych, tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, tworzenie witryn internetowych
na rzecz osób trzecich, projektowanie i tworzenie stron
głównych i stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych
na rzecz osób trzecich, usługi tworzenia kopii zapasowych
w zakresie danych z komputerowych dysków twardych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, pisanie na zamó-
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wienie programów komputerowych, oprogramowania
i kodu do tworzenia stron internetowych, tworzenie programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu,
dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, zdalne administrowanie serwerem, usługi projektowania w zakresie systemów wyświetlania w celach prezentacyjnych, doradztwo,
konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, usługi informacyjne w zakresie komputerów, usługi
w zakresie technologii informacyjnych, udzielanie informacji
z zakresu programów komputerowych, usługi doradcze
w dziedzinie analizy systemów informacyjnych, zarządzanie
usługami w zakresie technologii informacyjnych [ITSM], programowanie oprogramowania do platform informacyjnych
w Internecie, szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie
informacji, wiadomości i danych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące wypożyczania oprogramowania komputerowego, usługi konsultacyjne ekspertów w związku ze sprzętem informatycznym, udzielanie informacji na temat usług
analiz i badań przemysłowych, dostarczacie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, udzielanie informacji online na temat usług analiz i badań przemysłowych, świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych
i doradczych w zakresie oprogramowania komputerowego,
dostarczanie informacji związanych z projektowaniem
i opracowywaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji i wyników badań naukowych
z bazy danych dostępnej online z możliwością wyszukiwania, utrzymywanie baz danych, projektowanie baz danych,
instalacja oprogramowania do baz danych, opracowywanie
oprogramowania komputerowych baz danych, usługi związane z opracowywaniem baz danych, programowalne oprogramowania do zarządzania bazami danych, wypożyczanie
oprogramowania do zarządzania bazami danych, doradztwo w zakresie komputerowych programów baz danych,
projektowanie i opracowywanie programów komputerowych baz danych, instalacja, konserwacja i aktualizowanie
oprogramowania bazy danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych,
opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego do baz danych, projektowanie elektronicznych formatów płyt CD do komputerowych baz danych, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz danych, udostępnianie informacji
online w zakresie badań technologicznych z komputerowej
bazy danych lub Internetu, monitorowanie procesu w celu
zapewnienia jakości, testowanie, analizowanie i monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, monitorowanie systemów komputerowych do celów bezpieczeństwa, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania komputerowego online, nie do pobrania,
do użytku w aplikacjach do monitorowania nadawania.
(210) 508316
(220) 2019 12 20
(731) WALCZAK ANITA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ATELIER UŚMIECHU
(510), (511) 41 usługi nauczania związane z branżą stomatologiczną, organizowanie i prowadzenie szkoleń dla branży
stomatologicznej, 44 usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne, usługi medyczne, doradztwo związane ze stomatologią, stomatologia kosmetyczna, poradnictwo medyczne,
pomoc stomatologiczna, medycyna estetyczna, stomato-
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logia z sedacją, stomatologia zachowawcza, usługi doradcze dotyczące implantów stomatologicznych, usługi kliniki
dentystycznej, usługi rentgenowskie w celach diagnostyki
stomatologicznej, usługi ortodontyczne, profilaktyka stomatologiczna.
508319
(220) 2019 12 20
BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) dr Gerard
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
słodycze czekoladowe, słodycze o smaku owocowym, wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze
z mąki, artykuły spożywcze ze zbóż, batoniki, batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, batony zbożowe i energetyczne, biszkopty, podłużne biszkopty [ciastka], pastylki
[wyroby cukiernicze], ciastka, ciastka czekoladowe, ciastka
z kremem, wyroby piekarnicze i cukiernicze zawierające kremy, kruche ciastka maślane z polewą czekoladową, ciastka
zbożowe do spożycia przez ludzi, ciasteczka, ciasteczka maślane, słodycze [cukierki], czekolada, czekoladowe wyroby
cukiernicze nielecznicze, wyroby ciastkarskie nadziewane
owocami, pralinki, herbatniki, herbatniki czekoladowe, herbatniki [słodkie lub słone], herbatniki petit-beurre, herbatniki
w polewie czekoladowej, herbatniki o smaku owocowym,
piernik, pierniczki, nielecznicze draże, krakersy, słone krakersy,
kruche ciasto, kruche ciastka (herbatniki), precelki, precle pokryte czekoladą, wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie czekoladowej, rurki waflowe [ciastka], makaroniki [wyroby cukiernicze], potrawy na bazie mąki, wyroby cukiernicze na bazie
migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, przekąski na bazie zbóż, przekąski słone na bazie mąki,
wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek.
(210)
(731)

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

508322
(220) 2019 12 17
ZAWŁOCKI JACEK FIRMA HANDLOWA SIGMA, Gołcza
(znak słowno-graficzny)
PetFood.pl

(531) 03.01.06, 03.01.08, 03.06.03, 27.05.01, 29.01.12, 24.17.02
(510), (511) 31 pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt,
preparaty spożywcze dla zwierząt, karma dla zwierząt, algarobilla [pasza dla zwierząt], pasze wzmacniające dla zwierząt,
produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż, jako pasza dla zwierząt, suchary dla psów, ziarno do żywienia zwierząt, algi spożywcze dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia
dla zwierząt, drożdże jako pasza dla zwierząt, kiszonki jako
pokarm dla zwierząt, mączka dla zwierząt, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa pożywienia dla zwierząt oraz akcesoriów
zoologicznych w sklepach i hurtowniach, a także za pośrednictwem strony internetowej, sprzedaż on-line pożywienia
dla zwierząt oraz akcesoriów zoologicznych, 39 transport
pożywienia dla zwierząt i artykułów zoologicznych,, dostarczenie paczek z pożywieniem dla zwierząt i akcesoriami zoologicznymi, dostarczanie towarów z zakresu pożywienia dla
zwierząt i akcesoriów zoologicznych, zamawianych drogą
elektroniczną i pocztą tradycyjną, dystrybucja paczek zawierających pożywienie dla zwierząt.

Nr ZT5/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

508324
(220) 2019 12 18
STEINHOFF BOGDAN ZARZĄD REALNOŚCI PAŁAC
SPISKI, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) HAWEŁKA
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, cukierki, batony i guma do żucia, czekolada,
lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, gotowe
desery jako wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, chleb,
32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe,
bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 33 napoje
alkoholowe z wyjątkiem piwa, preparaty do produkcji napojów alkoholowych, cydr, preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, 35 doradztwo w zakresie organizacji
i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi sprzedaży hurtowej lub detalicznej świadczone w sklepie, supermarkecie, magazynie fabrycznym lub
celnym, w hurtowni, w sprzedaży bezpośredniej, obnośnej
i internetowej artykułów żywnościowych, kosmetyków, produktów leczniczych, napojów alkoholowych, 41 usługi w zakresie działalności rekreacyjnej i sportowej, usługi w zakresie
organizowania i obsługi przyjęć i balów, konferencji, sympozjów, wykładów, szkoleń i zjazdów, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, usługi edukacyjne i instruktażowe,
doradztwo w zakresie planowania przyjęć, usługi wynajmu
związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki,
sportu i kultury, usługi klubów i dyskotek, usługi rezerwacji
biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, usługi gier hazardowych, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, barów, stołówek, bistro, usługi cateringowe,
usługi wynajmowania sal na posiedzenia, usługi wypożyczania krzeseł, stołów, bielizny stołowej i zastawy stołowej,
wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi hotelarskie, usługi
w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych.
(210)
(731)

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

508328
(220) 2019 12 19
SMUGA EWA, Nowa Wola
(znak słowno-graficzny)
purest

(531) 27.05.01
(510), (511) 4 znicze nagrobne, nieelektryczne, 6 nagrobki
metalowe i metalowe tablice nagrobkowe, 19 nagrobki, tablice nagrobkowe niemetalowe, stelle nagrobkowe niemetalowe.
508334
(220) 2019 12 20
STECEK MACIEJ NEXEON GROUP POLSKA - MACIEJ
STECEK, Lubin
(540) (znak słowny)
(540) NGP
(510), (511) 37 budownictwo, konsultacje budowlane, malowanie, montaż drzwi i okien, murarstwo, montaż rusztowań,
tapetowanie, tynkowanie, układanie kabli, usługi dekarskie,
usługi elektryków, usługi hydrauliczne, budowa fabryk, budowa i naprawa magazynów, budowa stoisk i sklepów targowych, konserwacja basenów, rozbiórka budynków, układanie
(210)
(731)
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nawierzchni drogowych, usługi doradztwa budowlanego,
42 usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi inżynieryjne.
508335
(220) 2019 12 20
STECEK MACIEJ NEXEON GROUP POLSKA - MACIEJ
STECEK, Lubin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEXEON
(210)
(731)

(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 budownictwo, konsultacje budowlane, malowanie, montaż drzwi i okien, murarstwo, montaż rusztowań,
tapetowanie, tynkowanie, układanie kabli, usługi dekarskie,
usługi elektryków, usługi hydrauliczne, 42 usługi doradcze
w dziedzinie technologii.
508336
(220) 2019 12 20
STECEK MACIEJ NEXEON GROUP POLSKA - MACIEJ
STECEK, Lubin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QRIDE CAR RENTAL
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 39 wypożyczanie pojazdów, wynajem samochodów.
508342
(220) 2019 12 20
ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWO ROZRYWKOWE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOSMOS GALAKTYKA SMAKU

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 30 przekąski na bazie zbóż, przekąski składające
się głównie z wyrobów cukierniczych, gotowe napoje kawowe, ciasta gotowe do pieczenia, ciasta, lody, lody mleczne
[lody], lody wielosmakowe, lody zawierające czekoladę, lody
z owocami, sorbety [wodne lody], lody na patyku, lody na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], jadalne lody owocowe, napoje kawowe, kakaowe napoje, napoje sporządzone
z herbaty, napoje mrożone na bazie kawy, musy (wyroby
cukiernicze), wyroby piekarnicze, solone wyroby piekarnicze,
desery lodowe, ciastka, 32 napoje bezalkoholowe, sorbety
[napoje], napoje półmrożone, napoje owocowe, mrożone
napoje owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje], smakowe napoje alkoholowe tonizujące, napoje alkoholowe na bazie kawy, 43 usługi świadczone przez bary bistro, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi barów i restauracji, kafeterie [bufety], usługi kateringowe w zakresie bufetów firmowych, usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, bary, snack-bary,
bary przekąskowe, usługi barów typu fast-food na wynos,
kawiarnia, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie
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jedzenia i napojów, serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami,
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków
i napojów, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie
posiłków do bezpośredniego spożycia.
(210)
(731)
(540)
(540)

508343
(220) 2019 12 20
HANULA MARCELINA AM TREND,
(znak słowno-graficzny)
NORTH STAR

Nr ZT5/2020

finansowe, inwestycje kapitałowe, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, usługi finansowania, zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością, analizy finansowe, usługi
likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, organizowanie wynajmu nieruchomości.
508349
(220) 2019 12 20
PERFEKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERFEKT
(210)
(731)

(531)

(531) 01.01.01, 03.01.14, 27.05.01
(510), (511) 25 czapki wełniane, czapki sportowe, czapki zimowe, czapki wiosenne odzież sportowa, odzież codzienna,
odzież dziecięca.
(210) 508348
(220) 2019 12 20
(731) STECEK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Stecek Holding
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii
publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, informacja o działalności gospodarczej, obsługa administracyjna firm na zlecenie, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy
kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, fakturowanie, marketing ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
promowanie towarów i usług w formie sponsorowania
wydarzeń sportowych, przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, tymczasowe zarządzanie
przedsiębiorstwem, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi
w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi
wypełniania zeznań podatkowych, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, 36 doradztwo
w sprawach finansowych, informacje finansowe, inwestycje

01.01.02, 01.01.09, 07.15.05, 26.04.04, 26.04.09, 26.03.01,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie okien, mycie,
wypożyczanie maszyn do czyszczenia, zamiatanie dróg.
(210)
(731)
(540)
(540)

508350
(220) 2019 12 20
STECEK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
S STECEK HOLDING S.A.

(531) 27.01.01, 27.01.25, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.21
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii
publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, informacja o działalności gospodarczej, obsługa administracyjna firm na zlecenie, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy
kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, fakturowanie, marketing ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
promowanie towarów i usług w formie sponsorowania
wydarzeń sportowych, przygotowanie listy płac, przygoto-
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wywanie zeznań podatkowych, tymczasowe zarządzanie
przedsiębiorstwem, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi
w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi
wypełniania zeznań podatkowych, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, 36 doradztwo
w sprawach finansowych, informacje finansowe, inwestycje
finansowe, inwestycje kapitałowe, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, usługi finansowania, zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością, analizy finansowe, usługi
likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, organizowanie wynajmu nieruchomości.
508353
(220) 2019 12 20
STECEK MACIEJ NEXEON GROUP POLSKA - MACIEJ
STECEK, Lubin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NGP

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 budownictwo, konsultacje budowlane, malowanie, montaż drzwi i okien, murarstwo, montaż rusztowań,
tapetowanie, tynkowanie, układanie kabli, usługi dekarskie,
usługi elektryków, usługi hydrauliczne, budowa fabryk, budowa i naprawa magazynów, budowa stoisk i sklepów targowych, konserwacja basenów, rozbiórka budynków, układanie
nawierzchni drogowych, usługi doradztwa budowlanego,
42 usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi inżynieryjne.
508460
(220) 2019 12 24
ZALENYY OLEKSANDR GLOBAL CHEMIA GROUP,
Ustrzyki Dolne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Global Chemia Group
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki
eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki
do czyszczenia zębów.
(210) 508469
(220) 2019 12 24
(731) EOBUWIE.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) MODIVO
(510), (511) 35 administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie programami lojalności
konsumenta, administrowanie programami lojalnościowymi
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i motywacyjnymi, administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów,
obsługa programów lojalnościowych, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla
klientów i programów motywacyjnych, organizowanie aukcji internetowych, organizowanie i zarządzanie programami
motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, organizowanie konsumenckich
programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, organizowanie, prowadzenie
i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów,
promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, promowanie towarów i usług osób
trzecich poprzez preferowany przez klienta program, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem
programów kart lojalnościowych, skomputeryzowane usługi
w zakresie składania zamówień on-line, skomputeryzowane
zamówienia towarów, usługi administracyjne w zakresie kart
lojalnościowych, usługi agencji importowo - eksportowych,
usługi aukcyjne on-line za pośrednictwem Internetu, usługi aukcyjne on-line, usługi handlu detalicznego związane
ze środkami zapachowymi, usługi handlu elektronicznego,
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych
i sprzedaży, usługi importowo - eksportowe, usługi klubów
klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi marketingowe, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
on-line w zakresie artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów bagażowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie torebek, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla
ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków
odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z parasolami
przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami zapachowymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych,
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usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży,
usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych dotyczących lojalności klientów, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie wysyłkowej
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie programami lojalności klientów
i programami motywacyjnymi, zarządzanie programami
lojalnościowymi wykorzystującymi znaczki handlowe, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub
promocyjnymi, zarządzanie programami lojalnościowymi,
38 elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem
linii czatowych, pokojów rozmów - chatroomów oraz forów
internetowych, przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości na adresy internetowe - przesyłanie wiadomości internetowych, udostępnianie forów internetowych on-line,
usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem
platform i portali internetowych, zapewnianie dostępu
do elektronicznego rynku, portalu, w sieciach komputerowych, zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, zapewnianie
dostępu do platform handlu elektronicznego w Internecie,
zapewnianie dostępu użytkownikom do programów komputerowych w sieciach danych.
(210)
(731)
(540)
(540)

508473
(220) 2019 12 24
EOBUWIE.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Zielona Góra
(znak słowno-graficzny)
MODIVO

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie programami lojalności
konsumenta, administrowanie programami lojalnościowymi
i motywacyjnymi, administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów,
obsługa programów lojalnościowych, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla
klientów i programów motywacyjnych, organizowanie aukcji internetowych, organizowanie i zarządzanie programami
motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, organizowanie konsumenckich
programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, organizowanie, prowadzenie
i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów,
promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, promowanie towarów i usług osób
trzecich poprzez preferowany przez klienta program, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem
programów kart lojalnościowych, skomputeryzowane usługi
w zakresie składania zamówień on-line, skomputeryzowane
zamówienia towarów, usługi administracyjne w zakresie kart
lojalnościowych, usługi agencji importowo - eksportowych,
usługi aukcyjne on-line za pośrednictwem Internetu, usługi aukcyjne on-line, usługi handlu detalicznego związane
ze środkami zapachowymi, usługi handlu elektronicznego,
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych

Nr ZT5/2020

i sprzedaży, usługi importowo - eksportowe, usługi klubów
klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi marketingowe, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
on-line w zakresie artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów bagażowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie torebek, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla
ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków
odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z parasolami
przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami zapachowymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych,
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży,
usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych dotyczących lojalności klientów, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie wysyłkowej
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie programami lojalności klientów
i programami motywacyjnymi, zarządzanie programami
lojalnościowymi wykorzystującymi znaczki handlowe, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub
promocyjnymi, zarządzanie programami lojalnościowymi,
38 elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem
linii czatowych, pokojów rozmów - chatroomów oraz forów
internetowych, przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości na adresy internetowe - przesyłanie wiadomości internetowych, udostępnianie forów internetowych on-line,
usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem
platform i portali internetowych, zapewnianie dostępu
do elektronicznego rynku, portalu, w sieciach komputerowych, zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, zapewnianie
dostępu do platform handlu elektronicznego w Internecie,
zapewnianie dostępu użytkownikom do programów komputerowych w sieciach danych.
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508530
(220) 2019 12 30
SYMBIOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CALIOGO
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone do ogrodnictwa, rolnictwa, leśnictwa, komposty, nawozy.
(210)
(731)
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(210) 508553
(220) 2019 12 30
(731) CZERWONKA PASTELIER PIOTR, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) PASTELIER
(510), (511) 3 środki perfumeryjne i toaletowe, 14 biżuteria
i wyroby jubilerskie, przyrządy do mierzenia czasu, 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące
do przenoszenia, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe oraz wyroby z tych materiałów.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

506269, 506719, 506721, 507542, 507657, 507832, 507871, 507877, 507964, 508460, 508530

2

504704

3

494197, 505628, 505716, 505717, 506269, 506496, 506588, 506589, 506590, 506591, 506596, 506651, 506719,
506721, 506933, 507183, 507325, 507403, 507619, 507706, 508257, 508460, 508553

4

505965, 505967, 507657, 507706, 508328

5

505523, 505628, 505716, 505717, 506364, 506365, 506453, 506496, 506588, 506589, 506590, 506591, 506596,
506930, 507042, 507103, 507104, 507105, 507106, 507124, 507125, 507126, 507128, 507130, 507132, 507133,
507183, 507231, 507233, 507237, 507240, 507241, 507242, 507244, 507315, 507325, 507403, 507405, 507619,
507916, 507917, 507919, 507989, 508007, 508010, 508296, 508298, 508306

6

499262, 501213, 501214, 506096, 506097, 506099, 506521, 507079, 507520, 507832, 507913, 508328

7

500041, 507520, 507832

8

506024, 506651

9

500042, 502275, 506402, 506504, 506599, 506842, 507183, 507321, 507334, 507651, 508008, 508279, 508286

10

496476, 506588, 506589, 506590, 506591, 506596, 506760, 507183, 507706

11

505965, 505967, 506078, 506599, 506760, 507913

12

506066, 506438, 506448, 507175

14

478050, 507755, 508553

16

502275, 504704, 505455, 505615, 505933, 506496, 506504, 506536, 506702, 507183, 507325, 507382, 507520,
507552, 507837, 508279, 508286

18

506717, 507984, 508553

19

499262, 501213, 501214, 504949, 504953, 506096, 506097, 506099, 506521, 507079, 507832, 507837, 507913,
508328

20

504949, 504953, 507520, 507837, 507913

21

506024, 506599, 506651, 507706

24

507684, 507706

25

478050, 506717, 507984, 508103, 508343

26

496476

27

507669

28

506472, 506496, 508103

29

485200, 499965, 505388, 506092, 506496, 506631, 506652, 506665, 506924, 506930, 506958, 507530, 507671,
507989, 508275

30

494830, 499965, 506496, 506924, 506958, 507183, 507337, 507530, 507731, 508319, 508324, 508342

31

506092, 506924, 506930, 507871, 507877, 508006, 508322

32

497743, 505523, 506496, 506574, 506587, 506679, 506924, 507337, 507530, 507671, 507687, 507698, 507989,
508324, 508342

33

497743, 500044, 504634, 505412, 506467, 506468, 506485, 506679, 507170, 507530, 508095, 508098, 508099,
508100, 508101, 508109, 508324, 508342

34

507538
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1

2

35

494830, 496476, 496543, 499262, 500005, 500009, 500018, 500154, 501213, 501214, 502275, 504704, 505429,
505615, 505628, 505716, 505717, 506044, 506079, 506092, 506299, 506368, 506378, 506397, 506402, 506414,
506466, 506504, 506521, 506536, 506599, 506717, 506760, 506924, 506930, 506933, 506971, 506985, 507042,
507079, 507170, 507183, 507315, 507378, 507519, 507523, 507532, 507552, 507566, 507596, 507597, 507598,
507657, 507671, 507702, 507706, 507832, 507911, 507976, 507979, 508008, 508012, 508013, 508083, 508103,
508257, 508258, 508303, 508311, 508315, 508322, 508324, 508348, 508350, 508469, 508473

36

500154, 503814, 503816, 505455, 506044, 506299, 506368, 506378, 506402, 506521, 507334, 507349, 507378,
507525, 507534, 507535, 507545, 507552, 507566, 507596, 507597, 507664, 507911, 507993, 508012, 508013,
508258, 508293, 508348, 508350

37

499262, 500009, 500154, 501213, 501214, 504949, 504953, 506044, 506096, 506097, 506099, 506521, 507378,
507520, 507596, 507597, 507626, 507991, 508315, 508334, 508335, 508349, 508353

38

502275, 506472, 507183, 507702, 508469, 508473

39

500009, 506066, 506299, 506521, 506599, 507597, 507598, 507626, 507657, 507980, 508008, 508265, 508293,
508322, 508336

40

506599, 507170, 507183, 507408, 507626, 507657, 507837, 508279, 508286, 508293, 508311

41

496543, 502275, 503749, 505429, 505455, 505615, 506024, 506299, 506368, 506378, 506397, 506414, 506472,
506475, 506504, 506536, 506651, 506702, 506971, 507007, 507142, 507144, 507183, 507310, 507314, 507365,
507695, 507706, 507756, 507767, 507911, 507979, 508103, 508254, 508258, 508279, 508286, 508303, 508309,
508310, 508316, 508324

42

496543, 505455, 505953, 506044, 506414, 506521, 506599, 507183, 507321, 507370, 507374, 507596, 507597,
507651, 507702, 507837, 507911, 507979, 507991, 508008, 508012, 508013, 508303, 508311, 508315, 508334,
508335, 508353

43

494830, 497743, 503749, 504818, 505324, 505325, 505327, 505328, 505329, 505781, 506092, 506299, 507339,
507363, 507364, 507649, 507911, 508083, 508293, 508324, 508342

44

496476, 500005, 502275, 505615, 505716, 505717, 506024, 506299, 506453, 506475, 506521, 506651, 506702,
506760, 506867, 507183, 507397, 507706, 508008, 508310, 508316

45

500018, 505455, 505922, 506024, 506079, 506368, 506378, 506397, 506414, 506521, 506702, 507321, 508008,
508012, 508013, 508258, 508279, 508286, 508303

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

#kwitdochodowy
#RealTalk
#wekselbrewe
+ ezo
§ uZnanyPrawnik.pl
1992 Muffinek CUKIERNIA
AA Yogo Shake
ACS
AI ARCHITEKCI IDEI
AKADEMIA BIAŁEGO KRUKA
ALTENBERG
ALTENBERG
APTEKA
Artrostav
ASTRAPI.PL
ATELIER UŚMIECHU
ATELIER UŚMIECHU
avalab
AXIS
B
B
Bank Pekao
BIAŁY ŁABĘDŹ
bifidobiotic
Bioprazol
BooBoo
BOROWIACKA
BOSCO BOSO
BROK
BUCHCIK PAROWANE PYSZNOŚCI
BULDOŻER NAPÓJ ENERGETYZUJĄCY
MRÓWKA GRUPA psb PROFI
CALIBRATION TECHNOLOGY
CALIOGO
CAM TRADE
Campland
Capsicum
CARDIOLIPID
Cemax
Chirurgia Plastyczna.pl DR SZYCHTA
COLOSTRI EQ
COOL-CZAKI
Copernicus Club
COSMETDERM
CZARNY ŁABĘDŹ

503816
507142
503814
505429
500018
507364
507403
507919
506985
506414
508279
508286
505615
507104
506842
508310
508316
506269
501214
505716
505717
506402
506574
508296
507126
506496
506665
506760
507687
507731
507698
506096
508530
507079
506078
506079
506504
507106
506867
507917
508275
507363
502275
506587

Dailyfruits
DEYNN BEAUTY
DGS
DMS DeBenedetti Majewski Szcześniak
DMS DeBenedetti Majewski Szcześniak
DOM DEVELOPMENT
dr Gerard
Drozd
EASY DETAIL
ebadu
eco
ecofamily
EMBRACE THERAPY
ENERGYON INNOVATIVE SOLUTIONS
enerskin
EPPI
EQ 2
eterno
e-WARTOWNIK GT
F6 LANG
fibrabiotic
FINGROW AUDYT COMPLIANCE
FINGROW DEBTS
FINGROW FINANCIAL
FINGROW MANAGEMENT
FINGROW PLAZA
FINGROW PROPERTY
FINGROW REAL ESTATE
Fitness World
Flegafast
Flegahelp
Forexyestrader- powtarzające się układy
Fortem Capital S.A.
FRED CENTRUM OBSŁUGI POJAZDÓW
fundacja polki mogą wszystko
FUNNY BUNNY
G EASY GRASS
Gazdowo Kuźnia
GLASS DECO
Global Chemia Group
GoldLine
Gołąb
GOSPODAR
GruzBag Ty remontujesz, My sprzątamy

500005
507706
507520
506368
506378
506521
508319
508099
506721
496543
507626
506466
506475
500042
508306
508010
507378
507530
508008
507538
508298
507532
507545
507519
507523
507525
507535
507534
507365
506365
506364
508309
500154
500009
505455
507337
506719
507649
504704
508460
496476
508101
500044
507980
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1

2

1

2

Grypofar
Gryposal
Grypoxal
Grzaniec wawelski
HAWEŁKA
Healthy seeds
ICCC PKP INTERCITY
in inQUBE UNIWERSYTECKI INKUBATOR
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
INICJATYWY ZMIENIAJĄCE ŚWIAT
Intelektan
Iwona Karyś NATURALNA STYLIZACJA BRWI
JAKUBIAK RODZINNIE W SOPOCIE
JAKUBOWY HOTEL
Jaskółka
JUVENIL
KAJO
KaNet LEX
KAROL KOSMALA NATI TRANSPORT
KASAI
KASAI
KASKADA
KOMTURA
KOSMOS GALAKTYKA SMAKU
Lactokids
Lapixen
Ldk!
Lideria.pl
LipoCheck
Liprox
LOLO THAI JOLO www.thaijolo.pl
LOLO THAI JOLO
LOLO THAI JOLO
LOLO THAI JOLO
look vege
love more BI&KI
Lovebar
MAGIC WALL
MANDOCO
MATBUD development
MATBUD
Matbud
MB Food CANTEEN & CATERING
MC PREMIUM
MC
medicinae
MEDILÂGE
MEDILÂGE
MEDILÂGE
MEDILÂGE
MEDILÂGE

507233
507103
507125
506467
508324
507671
506066

METRO STUDIO PIOSENKI
MODIVO
MODIVO
Moje Konto Premium w Banku BNP Paribas
MOREX
MUNDIVIE
MUNDIVIE
Mycosan Neutralizuje mikotoksyny
w paszy STOP MIKOTOKSYNOM
NARODOWE TAŃCZENIE
necoya
NEPRET
Neurotynox
NEW IDEA 100% POLYPROPYLEN CARPETS
NEXEON
NEXT OFFICE
NGP
NGP
NORTH STAR
NOWA KONFEDERACJA thinkzine
ORGANy PLUS+
Pani Pazur
PANORAMAH
PASTELIER
pe professional english
PERFECT HEIGHT
PERFEKT
PetFood.pl
Pg - POSZWALD
PIĄTNICA Koktajl z białkiem serwatkowym
PICTORES
PIEKUŚ
PIOTRA 4
PIZZAUBENKA
PKO Biuro Maklerskie
PLISZKA
Plonoteka. Eko w zdrowych cenach
Poka TO! VIDEOGRAPHY
POSZWALD Rok założenia: 1979
PR LOVIN’
PROFi Smalec z czosnkiem
Produkt bezglutenowy
PROGEN ACTIV
PSORITAR INTENISVE
PSYCHOLOGIA W SZKOLE
Turniej WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ
Pure for Pet
purest
PZE POLSKI ZWIĄZEK EKSPLORATORÓW
QRIDE CAR RENTAL
R READY
RACING LINE

506536
508469
508473
507552
506631
506468
506485

507911
507370
507240
506024
505324
505328
508095
505523
507755
505922
508265
505965
505967
506472
506652
508342
507105
507124
507007
507976
507042
507244
505329
505325
505327
505781
506924
506717
505628
507837
508257
507598
507596
507597
504818
508311
508293
507183
506588
506589
506590
506591
506596

508006
507756
506933
507964
507241
507669
508335
507349
508334
508353
508343
507979
507144
506651
501213
508553
507767
506097
508349
508322
507871
507989
508007
494830
506044
507339
507664
508098
506092
507310
507877
508303
505388
507916
507619
507695
506930
508328
506397
508336
499262
506438

84
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1

Racingline
Radioklinika
Relaxan
Renolan
ROZWÓD POPROSZĘ
RYBKA
S C selfcreator
S STECEK HOLDING S.A.
S
SANUS INNO
SARAN ENTERPRISES food safe spices
and additives
Scena Monopolis
Sedival
SELFLAB
SelmaG
seobud
SIEGER
SilforTi
Skin Advisor Expert
SmartTime
SOBIANEK Ekogroszek KING
Softella
SPLITTING TECHNOLOGY
Sroka
STAR CITY
Stecek Holding
strefa tenisa www.strefatenisa.com.pl
Syliprom
Szpak
ŚLĄSKIE CENTRUM NIERUCHOMOŚCI
SCN.net.pl Designed by Peter Sachnik

Nr ZT5/2020

2

1

2

506448
506971
507231
507128
506702
508254
505953
508350
507566
507405

ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA
Tago restaurant
tanecznepasje.pl
TARNOGO´RZANKA
Telmix
TENEO SWOBODA W BIZNESIE
TF TARAS FACTORY
Tofumania MIEJSCE DLA WEGAŃSKICH
MANIAKÓW
TopBrand.
TORITE
TORITE
TREND GLASS
tubapay
Tussal
twoje największe wsparcie
na każdą porę roku
UU ConSEL
ventea we change the air
Vicebrol
W
Wałkowane
WEBSCY
WE-MET
WINGCOLLAR
Wino ziołowe na intrakcie z ziół
WORLD CHANGING INITIATIVES
xhome Inteligentny dom
X-MOOV
Z CZERWONĄ KARTKĄ
ŻYWE WINO TECHNOLOGIA ŻYWEJ WODY

507397
503749
507684
506679
507242
508258
504953

499965
507314
507237
507315
507832
508315
500041
507542
494197
507321
507657
507325
506099
508100
506299
508348
508103
507130
508109
507993

506958
478050
508012
508013
506599
507334
507132
506453
507651
507913
507133
508083
497743
507702
507408
505933
507382
507374
507991
507175
505412
507170

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.
1081664

1329416
1487679
1508851
1508865
1508915
1508931
1508966
1509020

1509103

MARCA GUIA (2020 01 02)
CFE: 01.01.01,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
25.01.19, 29.01.12 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
DURU (2019 12 31)
CFE: 26.04.18, 27.05.17, 29.01.13
29, 30
BISOL (2020 01 02)
33
JDPONT (2019 09 23)
CFE: 27.05.17
21
sunvim (2019 10 16)
CFE: 27.05.01
24
DRC (2019 10 07, 2019 09 24)
CFE: 26.03.04, 27.05.17
12
WELLBOSS (2019 11 21)
9, 20, 37, 42
CINZANO (2019 10 24)
CFE: 25.05.03, 27.05.24, 29.01.13
33
POLINAR her şey çekirdekten gelişir
(2019 09 18)
CFE: 26.05.03, 27.01.01, 27.05.09,
6, 7, 9, 35
29.01.12
Radio Lux (2019 05 28, 2019 05 22)
CFE: 05.03.13, 05.07.16, 27.05.01,
35, 38, 41
29.01.14

1509118

1509124
1509169
1509193
1509206
1509240
1509254
1509271
1509297
1509319
1509348
1509382

PENNY REID’S smartypants Romance
(2019 11 22, 2019 05 23)
CFE: 01.15.09, 02.09.01, 13.01.06,
9, 16, 41
14.01.05, 27.05.10, 29.01.13
Credit24 (2019 11 22)
36
Confidence (2019 10 22)
CFE: 02.07.02, 27.05.02, 29.01.13
5, 10
RENOSEAL (2019 11 19, 2019 07 18)
19, 37
MultiHome (2019 08 29)
3, 6, 8, 16, 17, 18,
20, 21, 22, 23, 24,
25, 27, 28
EQUINOX (2019 08 22, 2019 02 22)
3, 5, 29
SPESSO (2019 10 17, 2019 04 18)
29, 30
GREENWICH (2019 11 18, 2019 10 17)
CFE: 01.01.09, 26.01.13
14
TAMBOUR STREET DIVER
9, 14
(2019 10 31, 2019 05 14)
TTB (2019 09 19)
CFE: 27.05.01
7
SIKAI (2019 07 22)
CFE: 27.05.01
35, 36
domol (2019 10 01)
CFE: 01.15.21, 04.02.01, 26.01.03,
1, 3, 4, 5, 11,
27.05.01
21, 35, 40

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1081664,

1509382

2

1081664

3

1081664,

1509206,

4

1081664,

1509382

5

1081664,

6

1081664,

7

1509240,

1509382

1509169,

1509240,

1509382

1509020,

1509206

1081664,

1509020,

1509319

8

1081664,

1509206

9

1081664,

1508931,

10

1081664,

1509169

11

1081664,

1509382

12

1081664,

1508915

13

1081664

14

1081664,

1509020,

1509271,

1509297
1509206

15

1081664

16

1081664,

1509118,

17

1081664,

1509206

18

1081664,

1509206

19

1081664,

1509193

20

1081664,

1508931,

1509206

21

1081664,

1508851,

1509206,

22

1081664,

1509206

23

1081664,

1509206

24

1081664,

1508865,

25

1081664,

1509206

26

1081664

27

1081664,

1509206

28

1081664,

1509206

29

1081664,

1329416,

1509240,

30

1081664,

1329416,

1509254

31

1081664

32

1081664

33

1081664,

1487679,

1508966

34

1081664

35

1081664,

1509020,

1509103,

36

1509124,

1509348

37

1508931,

1509193

38

1509103

40

1509382

41

1509103,

42

1508931

1509118

1509118,

1509297

1509382

1509206

1509254

1509348,

1509382

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO
na podstawie art. 15217 Ustawy – prawo własności przemysłowej
poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku, wobec którego wpłynął sprzeciw,
nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw, datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
501150
501624
501560
502712
500786
500788
503325
501300

Societe Cooperative Agricole D’amou Et Des
Producteurs De Kiwifruits De France
2019 11 12
29, 32
AL Accessible Luxury GmbH
2019 11 12
25
GoPro, Inc.
2019 12 02
9, 35, 41
LOTTO SPORT ITALIA S.p.A
2019 12 16
35, 41
KONE CORPORATION
2019 12 16
37, 42
KONE CORPORATION
2019 12 16
37, 42
Youku Internet Technology (Beijing) Co.,Ltd.
2019 12 23
9, 38, 39
CASCO Group Societate in Comandita Simpla
(SCS)
2019 12 30
9, 25

504292
499496
503353
503205

502063
504121
502734
502733

TRUS MARIUSZ
2019 12 19
5
Eckes Granini Group GmbH
2019 12 21
29, 32
Youku Internet Technology (Beijing) Co.,Ltd.
2019 12 23
9, 38, 39
SETLA WIESŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
ANDERS EXPORT-IMPORT SETLA WIESŁAW
2019 12 18
20
AIWA CO., LTD.
2020 01 14
9, 11
FAES FARMA, S.A.
2020 01 16
5
Anglofranchise Limited
2020 01 14
3, 9, 14, 18, 25, 35
Anglofranchise Limited
2020 01 14
3, 9, 14, 18, 25, 35

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526A ustawy – prawo własności przemysłowej
poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1482377

Aktieselskabet af 21. november 2001
2019 12 02

14

SPROSTOWANIE
Nr BUP

Strona

Nr zgłoszenia

6
488690

Jest

(210) 488690
(220) 2018 07 26
(731) PORĘBSKI KRZYSZTOF, SOSNOWIEC
(540) (znak słowny)
(540) biuroland
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich mebli
biurowych, wyposażenia biur, artykułów biurowych, (...), 37
instalowanie, konserwacja (...), 39 usługi w zakresie dostarczania na zamówienie biurowych materiałów eksploatacyjnych,
(...), 40 usługi poligraficzne w zakresie drukowania, kopiowania, (...), 41 usługi w zakresie organizacji i prowadzenia kursów
szkoleniowych, 42 usługi przechowywania elektronicznego
w zakresie archiwizacji danych, (....).

107

35, 37, 39, 40, 41, 42

108

Biuroland			

4/2020

Powinno być

Informacja ta
nie powinna być
publikowana

88690

(210) 496452
(220) 2019 02 26
(731) C&S Electric Limited, New Delhi, IN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TC

9
496452

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 wyłączniki samoczynne do silników, styczniki,
styczniki kondensatorów, przekaźniki nadmiarowe i akcesoria w formie przycisków, kontrolno-sygnalizacyjne lampy
wskaźnikowe, (...), 11 oświetlenie,w tym urządzenia oświetleniowe LED.

104

9, 11

111

TC			496452

Informacja ta
nie powinna być
publikowana

