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BIULETYN
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

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

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

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Nr ZT8

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)

492188
(220) 2018 06 28
SOWA SZYMON, Rybnik
(znak słowno-graficzny)
optec

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 światłowód, moduły optyczne do przełączników sieciowych, multipleksery oraz demultipleksery światłowodowe, kable światłowodowe, patchcordy jako światłowodowe kable krosowe, pigtaile światłowodowe jako światłowody wielomodowe, złącza do światłowodów.
(210)
(731)
(540)
(540)

(210) 495823
(220) 2019 02 11
(731) Gallo Vineyards, Inc., Modesto, US
(540) (znak słowny)
(540) CARLO ROSSI
(510), (511) 33 wina, 35 usługi promocji win.
(210)
(731)
(540)
(540)

496003
(220) 2019 02 15
TRUS MARIUSZ, Lublin
(znak słowno-graficzny)
REGEVIS suplement diety Składniki preparatu
przyczyniają się do utrzymania prawidłowego
widzenia astaksantyna kwasy tłuszczowe omega-3
(DHA i EPA) witaminy A, B6, B12, C, D, E cynk, selen
rutozyd SOLINEA

493905
(220) 2018 12 15
FORNAL ANETA, Natolin
(znak słowno-graficzny)
nutik

(531) 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 preparaty wspomagające prawidłowe widzenie.

(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 24.17.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja muzyczna.
495814
(220) 2019 02 11
DIGALIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRODIETIK DIETA MOTYWACJA SUKCES

(210)
(731)

498924
(220) 2019 04 17
NZOZ VILLA NOVA DENTAL CLINIC KIWORKOWA
SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY STOMATOLOGÓW,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VILLA NOVA DENTAL CLINIC
(210)
(731)

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.11, 05.01.13, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów
(szkolenie), przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie książek, 44 usługi dentystyczne.

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.25
(510), (511) 44 usługi dietetyków, usługi świadczone przez
dietetyków, usługi doradcze w zakresie dietetyki, doradztwo
w zakresie dietetyki i odżywiania, profesjonalne doradztwo
związane z dietą.

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

499132
(220) 2019 04 24
WĄTROBA PIOTR PPHU W.IP., Limanowa
(znak słowno-graficzny)
W.IP.
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(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież damska, męska i dziecięca.
499738
(220) 2019 05 15
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) IBUMIGREN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety,
wyroby medyczne, produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwbólowe, środki przeciwmigrenowe.
(210)
(731)

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

7

499770
(220) 2019 05 15
LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(znak przestrzenny)
LA RIVE Miss dream

499745
(220) 2019 05 15
FITNESS CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FITNESS CATERING
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi kateringowe, katering dietetyczny.
(210)
(731)
(554)
(540)

499758
(220) 2019 05 15
LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(znak przestrzenny)
LA RIVE Hello Beauty for women

(531) 19.03.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane, wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie,
esencje eteryczne, olejki eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria), pomadki
do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody zapachowe.
(210)
(731)
(554)
(540)

(531) 19.03.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane, wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie,
esencje eteryczne, olejki eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria), pomadki
do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody zapachowe.

499780
(220) 2019 05 15
LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(znak przestrzenny)
LA RIVE HIS PASSION

(531) 19.03.03, 27.05.01, 29.01.14, 26.11.08, 26.11.09
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane, wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie,
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esencje eteryczne, olejki eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria), pomadki
do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody zapachowe.
(210)
(731)
(554)
(540)

499782
(220) 2019 05 15
LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(znak przestrzenny)
LA RIVE LR GALLANT

Nr ZT8/2020

wadzenie zawodów sportowych, rezerwowanie obiektów
sportowych, organizacja turniejów sportowych, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, udzielanie informacji związanych ze sportem, zajęcia sportowe i rekreacyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

499822
(220) 2019 05 15
MIZURA MICHAŁ TADEUSZ, Rybnik
(znak słowno-graficzny)
UNLMTD UNLIMITED SOUND SYSTEMS

(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia audiowizualne i fotograficzne, urządzenia audio i odbiorniki radiowe,
słuchawki bezprzewodowe, głośniki bezprzewodowe.
504355
(220) 2019 09 11
OFICYNA WYDAWNICZA OIKOS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pod wiatr
(210)
(731)
(531) 19.03.03, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane, wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie,
esencje eteryczne, olejki eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria), pomadki
do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody zapachowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

499812
(220) 2019 05 15
SOLARZ MAGDALENA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
DREAM BODY

(531) 01.15.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 fitness kluby, prowadzenie zajęć fitness, usługi fitness klubów, nauka aerial fitness, sport i fitness, usługi
klubów zdrowia [fitness], usługi sportowe i w zakresie fitnessu, treningi zdrowotne i treningi fitness, usługi trenerskie
w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi szkoleniowe
związane ze sprawnością fizyczną [fitness], usługi doradcze
w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, usługi klubów zdrowia
i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], udostępnianie
informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu
on-line, szkolenia sportowe, zajęcia sportowe, obozy sportowe, usługi sportowe, organizowanie zawodów sportowych
i imprez sportowych, organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, usługi klubów sportowych, udostępnianie
sprzętu sportowego, dostarczanie sprzętu sportowego, pro-

(531) 03.01.08, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, almanachy [roczniki], artykuły biurowe [z wyjątkiem
mebli], biuletyny informacyjne, bloki [artykuły papiernicze],
broszury, czasopisma [periodyki], czcionki drukarskie, etykiety z papieru lub kartonu, formularze [blankiety, druki], gazety,
identyfikatory [artykuły biurowe], indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty
[artykuły piśmienne], książki, materiały do pisania, materiały
drukowane, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), matryce, maty papierowe, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy],
obrazy i zdjęcia, papier, periodyki [czasopisma], podkładki
na biurko, prospekty, przyrządy do pisania, publikacje drukowane, skoroszyty, szablony [artykuły piśmienne], szyldy
z papieru lub z kartonu, tablice ogłoszeniowe z kartonu
lub papieru, taśmy przylepne do celów papierniczych lub
do użytku domowego, torby papierowe, transparenty z papieru, ulotki, usuwalne znaczki (stemple), zakładki do książek,
zakładki do stron, zawiadomienia [artykuły papiernicze], zeszyty do pisania lub rysowania, 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, obróbka tekstów, produkcja filmów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi
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marketingowe, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich,
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej.
(210) 504374
(220) 2019 09 12
(731) Simon’s Cat Limited, Londyn, GB
(540) (znak słowny)
(540) KOT SIMONA
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie,
fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do pomiaru wagi, miernicze, sygnalizacyjne, sprawdzające (nadzór),
do ratowania życia i do nauczania, urządzenia i przyrządy
przewodzące, przełączania, transformujące, akumulatorowe
i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagrywania, transmisji
lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, nośniki informacji
(magnetyczne -), dyski z nagraniami, automatyczne maszyny sprzedające i mechanizmy do aparatów uruchamianych
żetonami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, przetwarzania
informacji (urządzenia do -) i komputery, gaszenia ognia
(urządzenia do -), publikacje w formie elektronicznej, kalendarze w formie elektronicznej (do pobierania za pośrednictwem Internetu), książki w formie elektronicznej (do pobierania za pośrednictwem Internetu), oprogramowanie komputerowe [software], gry komputerowe, oprogramowanie
do gier komputerowych i elektronicznych, komputerowych
(programy gier -), rozrywkowe oprogramowanie gier komputerowych, programy gier komputerowych do pobrania
za pośrednictwem Internetu (oprogramowanie), oprogramowanie do gier wideo, gier komputerowych i innych gier
elektronicznych i wirtualnych, nagrane płyty DVD oraz nagrane nośniki z animowanym serialem telewizyjnym, nagrane płyty DVD oraz nagrane nośniki z animowanym programem telewizyjnym, 16 papier, tektura oraz przedmioty
wykonane z tych materiałów, nie zawarte w innych klasach,
materiały drukowane, materiały introligatorskie, fotografie,
artykuły papiernicze, materiały przylepne do papieru listowego lub do użytku domowego, sprzęt dla artystów, pędzle
malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem
mebli), materiał instruktażowy i dydaktyczny (z wyjątkiem
urządzeń), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
(nie zawarte w innych klasach), taśmy drukarskie, matryce
do druku ręcznego, roczniki, nowe książki, periodyki, książki,
magazyny ilustrowane, publikacje, plakaty, komiksy, zeszyty
do ćwiczeń, książeczki do kolorowania, naklejki, kalkomanie,
podręczniki, skorowidze, gazety, notesy, zakładki do książek, przybory do pisania i rysowania, kalendarze, organizery
(nieelektroniczne), gumki do wycierania, temperówki, linijki,
albumy, kartki z życzeniami, materiały do pakowania, kleje,
taśmy klejące, przyciski do papieru, zestawy ołówków, pióra
i pudełka na pióra, papierowe serwetki i śliniaki, kartki pocztowe, terminarze, segregatory, farby i kredki, odbitki do kolorowania, druki, odbitki, reklamówki i torby papierowe, papier
do pisania, koperty, albumy z wycinkami, foldery, matryce,
serwetki, opakowania na prezenty, etykietki na prezenty, artykuły papierowe na przyjęcia, wstążki, notesy papierowe,
tablice szkolne, materiały edukacyjne, chorągiewki papierowe, ręczniki papierowe, obrazy, podpórki do utrzymywania
rzędu książek w pozycji pionowej, pudełka do prezentów,
pieluchy jednorazowe, linijki, podstawki pod karafkę, naklejki,
zaciski na banknoty, bindownice, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, odzież, piżamy, podkoszulki, (t-shirty), 28 gry i przedmioty do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, zabawki, układanki
[puzzle], gry planszowe, zabawki manualne, zabawki i gry
edukacyjne, lalki, lalki pluszowe, pluszowe zabawki, figurki
pluszowe - nowości, wypchane figurki zwierzątka, figurki
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do zabawy, zestawy zabawek, gry polegające na odgrywaniu ról, zabawki do gier polegających na odgrywaniu ról,
akcesoria zabawkowe, instrumenty muzyczne (zabawki),
pojazdy zabawkowe, 41 edukacja, kształcenie, rozrywka,
rozrywka w formie animowanego programu telewizyjnego,
rozrywka w formie animowanego serialu telewizyjnego, rozrywka w formie animowanego programu telewizyjnego dostarczanego za pośrednictwem Internetu, działalność sportowa i kulturalna, nauczanie, organizowanie imprez i wystaw
w celach kulturalnych, dydaktycznych i edukacyjnych, parki
rozrywki, produkcja filmów, fabularnych i animowanych,
usługi publikowania, edycji i rozpowszechniania książek,
gazet i periodyków, Rozrywka za pośrednictwem lub związana z telewizją, radiem, filmem, muzyką, wideo i teatrem,
sprzedaż programów telewizyjnych do kilku stacji, sprzedaż programów radiowych do kilku stacji, wypożyczanie
filmów kinowych, wynajem programów telewizyjnych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja filmów,
produkcja programów telewizyjnych i radiowych, produkcja
nagrań wideo, produkcja nagrań dźwiękowych, prezentowanie programów radiowych, prezentowanie programów
telewizyjnych, prezentowanie ścieżek dźwiękowych filmów
wideo, przygotowywanie programów radiowych i telewizyjnych, dystrybucja filmów, prezentacja filmów, edycja taśm
audio i wideo oraz filmów kinowych, usługi w zakresie gier
elektronicznych, łącznie z grami dostarczanymi on-line lub
za pośrednictwem ogólnie dostępnej sieci, udostępnianie
gier komputerowych w sieci lub w Internecie, udzielanie
informacji o grach wideo, grach komputerowych, automatach do gier, salach gier lub parkach rozrywki, poprzez sieci
telekomunikacyjne lub komputerowe, udostępnianie interaktywnych, z udziałem kilku graczy, gier komputerowych,
za pośrednictwem Internetu oraz elektronicznej informacji sieciowej, udostępnianie gier komputerowych on-line,
publikowanie gier komputerowych i gier elektronicznych,
publikowanie oprogramowania do gier komputerowych
oraz oprogramowania do gier wideo, wypożyczanie programów gier komputerowych, publikacja on-line książek
I kalendarzy elektronicznych (nie do pobrania), dostarczanie informacji w zakresie uprzednio wymienionych, w tym
wszystkie wyżej wymienione usługi dostarczane za pośrednictwem Internetu.
504624
(220) 2019 09 19
METRON-TERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) metron
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy pomiarowe, optyczne,
wagowe, sygnalizacyjne, kontrolne, automatyka pomiarowa,
ciepłomierze, przepływomierze, wskaźniki przepływu, wodomierze, wodomierze z nadajnikami impulsów, urządzenia
przetwarzające i zliczające impulsy, urządzenia rejestrujące
impulsy, urządzenia do zdalnego odczytu wskazań wodomierzy i rejestracji zużycia wody, urządzenia do zdalnego
odczytu wskazań ciepłomierzy i rejestracji zużycia ciepła,
programatory cyfrowe, moduły programujące, podzielniki
kosztów, internet rzeczy: bramy do internetu rzeczy, czujniki do internetu rzeczy, anteny do internetu rzeczy,oprogramowanie komputerowe do internetu rzeczy, 11 armatura
wodno-kanalizacyjna, zawory, 14 zegary, zegary kontrolne,
sterujące, 35 sprzedaż i oferowanie do sprzedaży w hurtowniach, sklepach oraz za pośrednictwem Internetu: urządzeń
i przyrządów pomiarowych, optycznych, wagowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, automatyki pomiarowej, ciepłomierzy, przepływomierzy, wskaźników przepływu, wodomierzy,
(210)
(731)
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wodomierzy z nadajnikami impulsów, urządzeń przetwarzających i zliczających impulsy, urządzeń rejestrujących impulsy, urządzeń do zdalnego odczytu wskazań wodomierzy
i rejestracji zużycia wody, urządzeń do zdalnego odczytu
wskazań ciepłomierzy i rejestracji zużycia ciepła, programatorów cyfrowych, modułów programujących, podzielników
kosztów, 42 gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie
danych elektronicznych, audyt energetyczny, monitoring
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego.
504691
(220) 2019 09 20
GOŁĘBSKA-MARCINKIEWICZ MAŁGORZATA P.H.U.
MARGO, Bochnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cafete HERBATA KAWOWA
(210)
(731)

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 herbata, kawa, 32 napoje bezalkoholowe.
504972
(220) 2019 09 28
SKARB PAŃSTWA - RZECZNIK PRAW DZIECKA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak

(210)
(731)

(531) 02.05.01, 02.05.23, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 materiały drukowane, materiały do pisania,
afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 35 reklama, reklama korespondencyjna, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna,
produkcja filmów reklamowych, usługi handlu detalicznego
on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, 41 produkcja filmów, innych niż reklamowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, 45 usługi prawne
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.
504979
(220) 2019 09 30
HAWEŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAŁAC CZECZOTKA 1564
(210)
(731)

(531) 07.05.08, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż artykułów spożywczych, tytoniowych, przemysłowych, leków, zarządzanie działalnością
gospodarczą, prowadzenie marketingu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: zarządzania przedsię-

Nr ZT8/2020

biorstwami handlowymi, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów
drukowanych, próbek], administrowanie i zarządzanie centrami handlowo - rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, gastronomiczno-hotelarskimi, hurtowniami, obiektami rozrywkowo- rekreacyjnymi, zarządzanie działalnością
gospodarczą, usługi związane z organizacją sieci handlowych, gastronomicznych i hotelowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, usługi reklamowe, usługi polegające na promocji
sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, pokazy mody
w celach handlowych i promocyjnych, usługi w zakresie
agencji importowych, publikowanie tekstów reklamowych,
prowadzenie komputerowych baz danych, usługi związane
z udostępnianiem baz danych, wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi
reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach komputerowych oraz w mediach, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, organizowanie wystaw
i imprez kulturalnych, rozrywkowych w celach handlowych,
usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, wyceny dotyczące przedsięwzięć
handlowych, gastronomicznych i hotelowych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, organizacja
konkursów w celach reklamowych, usługi w zakresie administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów rozrywkowych i rekreacyjnych, usługi w zakresie promocji zdrowia
i zdrowego stylu życia, 41 usługi w zakresie rozrywki i rekreacji, usługi salonów gier, kasyn, organizowanie i prowadzenie
imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, organizowanie konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie
wystaw i targów z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie festynów, spotkań towarzyskich i okolicznościowych,
balów, dyskotek, kursów, pokazów, szkoleń, konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów,
usługi w zakresie: edukacji, organizowanie wypoczynku
poprzez oferowanie usług związanych z edukacją, kulturą,
sportem i rozrywką, usługi salonów fittness i klubów zdrowia
w zakresie poprawy kondycji fizycznej, organizowanie i prowadzenie szkoleń specjalistycznych w zakresie zarządzania
restauracjami, kawiarniami, hotelami, sklepami oraz szkoleniem personelu obsługującego w/w obiekty, usługi galerii
sztuki i salonów wystawienniczych związanych z edukacją,
salonów wystawienniczych w celach rozrywkowych, salonów wystawienniczych związanych z kulturą, wynajem sal
wyposażonych w sprzęt audiowizualny i telefoniczny, publikacje elektroniczne on-line, usługi w zakresie prowadzenia
sal kinowych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań: video,
dźwiękowych oraz ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne polegające na fotografowaniu osób, przedmiotów
natury, montaż programów radiowych i telewizyjnych, wydawanie książek i tekstów innych niż reklamowe, rezerwacja biletów do kin i teatrów, 43 hotele, motele, pensjonaty,
kawiarnie, restauracje, punkty gastronomiczne, rezerwacja
noclegów w hotelach, pensjonatach i innych podmiotach
zajmujących się czasowym zakwaterowaniem, usługi realizowane w gastronomii, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, domy opieki dla osób w podeszłym wieku, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal
na: posiedzenia, mityngi, narady, szkolenia, wypożyczanie:
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, usługi
cateringowe.

Nr ZT8/2020
(210)
(731)
(540)
(540)
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505074
(220) 2019 10 01
ROZUM VISION LIMITED, South Croydon, GB
(znak słowno-graficzny)
rozum

(531) 26.11.13, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy służące do nagrywania, transmisji, odtwarzania lub przetwarzania dźwięku, obrazów lub danych, komputery, komputerowe urządzenia
peryferyjne, urządzenia do przetwarzania danych, komputery przenośne i odtwarzacze multimedialne umożliwiające
publiczne odtwarzanie muzyki i wideo, monitorowania wykorzystania muzyki i wideo przez użytkowników, obliczanie
i podział wynagrodzeń podmiotów praw autorskich oraz
zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi,
oprogramowanie komputerowe do pobrania lub nagrane,
aplikacje oprogramowania komputerowego i platformy
oprogramowania komputerowego umożliwiające publiczne
odtwarzanie muzyki i wideo, monitorowanie wykorzystania
muzyki i wideo przez użytkowników, obliczanie i podział
wynagrodzeń podmiotów praw autorskich oraz zbiorowe
zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi, publikacje
elektroniczne do pobrania, 35 zarządzanie działalnością artystów wykonawców, zarządzanie przedsiębiorstwami w przemyśle muzycznym, dystrybucja treści kreatywnych, usługi
sprzedaży detalicznej on-line muzyki cyfrowej do pobrania,
usługi sprzedaży detalicznej on-line muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, 38 usługi telekomunikacyjne, zapewnianie dostępu do baz danych, 41 udostępnianie on-line
plików muzycznych wideo nie do pobrania oraz publikacji
elektronicznych, 42 projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania umożliwiającego publiczne
odtwarzanie muzyki i wideo, monitorowanie wykorzystania
muzyki i wideo przez użytkowników, obliczanie i podział
wynagrodzeń podmiotów praw autorskich oraz zbiorowe
zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi, oprogramowanie jako usługa umożliwiające publiczne odtwarzanie
muzyki i wideo, monitorowanie wykorzystania muzyki i wideo przez użytkowników, obliczanie i podział wynagrodzeń
podmiotów praw autorskich oraz zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi, 45 usługi prawne, badania
prawne, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej dla celów doradztwa prawnego, licencjonowanie własności intelektualnej,
usługi prawne związane z licencjonowaniem oprogramowania komputerowego, badanie przeszłości osób, zarządzanie
prawami autorskimi, prawne zarządzanie licencjami, usługi
prawne związane z negocjowaniem umów na rzecz osób
trzecich, usługi legalnego oglądania, zarządzanie prawami
własności intelektualnej.
505147
(220) 2019 10 02
HOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hola KAWA & ZABAWA

(210)
(731)
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(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe. urządzenia rozrywkowe i do gier do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, sprzęt do różnych gier i dyscyplin sportowych, 41 usługi mające na celu rozrywkę, zabawę
lub rekreację, usługi związane z prezentacją dzieł sztuki lub
literatury w celach kulturalno-oświatowych lub edukacyjnych, nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, usługi związane z wszelkimi formami edukacji
ludzi lub tresurą zwierząt, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, usługi świadczone
przez osoby lub instytucje zajmujące się przygotowywaniem żywności lub napojów do konsumpcji oraz usługi związane z zapewnieniem pokoi miejsca do spania i wyżywienia
w hotelach, pensjonatach lub innych instytucjach zapewniających czasowe zakwaterowanie.
505522
(220) 2019 10 11
SZMIDZIŃSKI JAROSŁAW EDWARD
HANDEL-SZMIDZIŃSKI, Inowrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZMID
(210)
(731)

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 7 maszyny do budowy dróg, zagęszczarki, jak
również silniki.
(210)
(731)
(540)
(540)

505808
(220) 2019 10 18
STEP IN DWORAK SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
wax clinic

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 salony piękności.
(210) 505890
(220) 2019 10 21
(731) ŚWIDERSKI TOMASZ JÓZEF FEEL IT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Tri Fitting
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, wystaw
i konkursów, organizowanie przyjęć w celach rozrywkowych,
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
organizowanie loterii, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie spektakli, organizowanie balów,
wystawianie spektakli na żywo, produkcja nagrań audio i vi-
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deo oraz produkcja multimedialna i usługi z tym związane,
informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, edukacja jako nauczanie, usługi w zakresie kompozycji
muzycznych, usługi trenerskie, doradztwo zawodowe jako
porady w zakresie edukacji lub kształcenia, pisanie tekstów
innych niż reklamowych, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, radiowe programy rozrywkowe, rozrywka jako widowiska, użytkowanie sal kinowych, usługi sal
koncertowych, fotoreportaże, publikowanie książek, kształcenie praktyczne, kursy korespondencyjne, organizowanie
loterii, usługi mikro-wydawnictw, montaż programów radiowych i telewizyjnych, montaż taśm wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach wideo,
publikowanie i obsługa publikacji elektronicznych on-line,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych,
pisanie scenariuszy, produkcja filmów, produkcja programów
telewizyjnych, przedstawienia teatralne, organizacja przyjęć,
publikowanie tekstów, radiowe programy edukacyjne lub
rozrywkowe, 42 aktualizacja, projektowanie i ulepszanie
oprogramowania komputerowego, aktualizacja, projektowanie i ulepszanie oprogramowania do smartfonów, aktualizacja, projektowanie i ulepszanie stron internetowych, usługi
naukowe i technologiczne, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, analiza zachowania do celów medycznych, analiza zachowania do diagnostyki i leczenia ludzi, badania medyczne,
badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia,
badania przesiewowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

506084
(220) 2019 10 25
REPROGRAF-GRAFIKUS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
REPROGRAF GRAFIKUS

(531) 26.05.99, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny tłoczące, maszyny do sitodruku, drukarki udarowe [maszyny], arkusze nośne do płyt fleksograficznych,
maszyny do druku planograficznego, maszyny do automatycznego zestawiania arkuszy, tympans [części pras drukarskich],
głowice typu mozaikowe do maszyn do druku uderzeniowego
[inne niż do użytku biurowego], litograficzne płyty drukarskie,
maszyny do druku wklęsłego, mieszadła atramentu, maszyny
do taśmowania kręgosłupa, inne niż do użytku biurowego,
maszyny do produkcji płyt, maszyny drukarskie do drukowania
na podłożach produktów, płyty drukarskie, maszyny do oprawiania książek [przemysłowe], maszyny drukarskie, maszyny
drukarskie UV, drukarki offsetowe, maszyny fleksograficzne,
podajniki papieru [drukowanie], chwytaki do stosowania w prasach drukarskich, prasy drukarskie do materiałów ceramicznych,
maszyny do druku atramentowego, urządzenia do sitodruku
[maszyny], maszyny do odlewania czcionek, przycinarki do druku [części maszyn], maszyny do oprawy spiralnej do użytku
przemysłowego, maszyny do tłoczenia inne niż do użytku
biurowego, maszyny typograficzne, płyty drukarskie [nieuczulone], aparatura do oprawy książek i maszyny do celów przemysłowych, pudełka na matryce [drukowanie], maszyny do druku
rotacyjnego z podawaniem arkuszy, suche maszyny do przenoszenia farby drukarskiej, maszyny do drukowania na etykietach,
maszyny do wykańczania druku, trymery drukarskie [maszyna],
cylindry drukarskie, szablony do stosowania z wycinarkami szablonowymi [inne niż do użytku biurowego], maszyny stereoty-
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powe, stemplarki do materiałów drukowanych w postaci arkuszy, maszyny do drukowania materiałów włókienniczych, urządzenia tłumiące do pras offsetowych, walce do maszyn druku
rotacyjnego, maszyny zbierające do użytku przemysłowego,
etykiety [maszyny], maszyny drukarskie [inne niż do użytku
biurowego], maszyny zbierające, maszyny drukarskie rotacyjne
[inne niż do użytku biurowego], maszyny do składu drukarskiego [drukowanie], maszyny do druku litograficznego, pozycjonery internetowe [maszyny], litograficzne płyty drukarskie stosowane w maszynach drukarskich, prasy drukarskie, maszyny
do składu drukarskiego [do materiałów włókienniczych], maszyny do nadruku etykiet [inne niż do użytku biurowego], walce
drukarskie do maszyn, prasy drukarskie [maszyny drukarskie],
maski drukarskie [części maszyn], maszyny drukarskie do drukowania na opakowaniach, maszyny drukarskie do elektronicznego powielania, maszyny do obsługi stron internetowych,
urządzenia do nakładania tuszu na bloki drukarskie, maszyny
do przenoszenia obrazu [drukowanie], ramy drukarskie [części
maszyn], stabilizatory stron internetowych [maszyny], matryce
stosowane w druku, maszyny do druku płytowego, prasy typograficzne, maszyny do drukowania etykiet, maszyny drukarskie
do elektrycznych procesów powielania, maszyny drukarskie,
maszyny do druku rotacyjnego z podawaniem wstęgi, drukarki
kodów kreskowych [maszyny], maszyny do druku kontaktowego, sita do drukowania materiałów włókienniczych [części maszyn], maszyny do druku przemysłowego, głowice drukujące
do maszyn do druku atramentowego, maszyny introligatorskie,
maszyny do cięcia papieru, maszyny do cięcia wstęgi, maszyny
drukarskie do banknotów, maszyny drukarskie do dokumentów powierniczych, maszyny etykietujące [inne niż do użytku
biurowego], fleksograficzne płyty drukarskie, maszyny introligatorskie, urządzenia do atramentu cyfrowego do maszyn
drukarskich, maszyny do reprodukcji obrazu [drukowanie], butle do stosowania w maszynach drukarskich, prasy drukarskie
rotacyjne, przemysłowe maszyny do druku atramentowego,
maszyny do produkcji etykiet [inne niż do użytku biurowego],
urządzenia do oddzielania stron internetowych [maszyny],
maszyny do foliowania na gorąco, maszyny do segregatorów
grzbietowych [maszyny], inne niż do użytku biurowego, maszyny drukarskie do stosowania z ceramiką, 9 ręczny skaner,
przyrządy reprograficzne, komputerowe urządzenia peryferyjne, aparatura do odtwarzania danych, stabilizatory obrazu,
kombinezony danych, skanery 3D, systemy przetwarzania danych, terminale danych, aparatura do wykonywania odbitek
fotograficznych, aparatura interfejsu komputerowego, aparatura do przetwarzania danych, aparatura do rozpoznawania
znaków, przyrządy do weryfikacji znaków, narażone mikrofilmy
o podwyższonej czułości, folia do separacji kolorów, aparatura
do przetwarzania danych, drukarki wielofunkcyjne [MFP], terminale do przetwarzania danych, aparatura do przetwarzania
danych, kopiarki cyfrowe kolorowe, optyczne czytniki znaków,
analizatory obrazów, skanery obrazów, zapisane pliki danych,
urządzenia peryferyjne do odtwarzania danych, kopiarki kserograficzne, przyrządy do analizy fotografii, aparatura do rozpoznawania znaków optycznych, wkłady z tuszem, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, suche wywoływarki laserowe,
jednostki wymiany danych, syntezatory obrazów, aparatura
do odtwarzania obrazów, fotokopiarki, urządzenia peryferyjne
przystosowane do użytku z komputerami i innymi inteligentnymi urządzeniami, procesory danych, elektroniczne systemy sterowania, aparatura do odtwarzania filmów, aparatura do druku
fotograficznego, aparaty do szybkiego skanowania, przenośne
skanery, urządzenia do przetwarzania danych, dane rejestrowane elektronicznie, płyty przeprograficzne (światłoczułe -)
[naświetlone], drukarki, terminale wprowadzania danych, enkodery liniowe, elektroniczne systemy sterowania maszyn, aparatura do ustawiania obrazu, 37 konserwacja i naprawa sprzętu
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komputerowego, przygotowanie terenu pod instalację sprzętu
komputerowego, usługi w zakresie konserwacji diagnostycznej
komputerów, usługi doradcze związane z instalacją komputerów, ponowna kalibracja aparatury do przetwarzania danych,
naprawa i konserwacja drukarek 3D, instalacja i naprawa sprzętu
komputerowego, usługi w zakresie konserwacji komputerów,
konserwacja i naprawa sprzętu do aparatury do przetwarzania
danych, doradztwo w zakresie instalacji, konserwacji i naprawy
sprzętu komputerowego, instalacja, konserwacja i naprawa sieci komputerowej i sprzętu informatycznego, instalacja sprzętu
komputerowego, aktualizacja sieci komputerowych i sprzętu
telekomunikacyjnego, usługi w zakresie konserwacji diagnostycznej drukarek komputerowych, usługi w zakresie instalacji
sprzętu komputerowego, aktualizacja sprzętu komputerowego,
instalacja systemów komputerowych, usługi w zakresie napraw
komputerowych, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu
komputerowego, konserwacja i naprawa sieci teleinformatycznych, dostarczanie informacji dotyczących naprawy lub
konserwacji maszyn i aparatury telekomunikacyjnej, instalacja,
naprawa i konserwacja komputerów i komputerowych urządzeń peryferyjnych, instalacja skomputeryzowanych systemów
informatycznych, naprawa sprzętu komputerowego, instalacja
i naprawa komputerów, usługi doradcze związane z instalacją
sprzętu komunikacyjnego, naprawa telefaksów, konserwacja
terminali do przetwarzania danych, instalacja komputerów,
konserwacja sprzętu komputerowego, naprawa uszkodzonych
komputerów, instalacja sprzętu komputerowego, usługi w zakresie instalacji i konserwacji komputerów, usługi w zakresie
konserwacji sprzętu komputerowego, konserwacja aparatury
do przetwarzania danych.
506150
(220) 2019 10 28
Yunnan Tobacco International Co., Ltd,
Kunming City, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MC
(210)
(731)

(531) 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 11 instalacje grzewcze, podgrzewacze talerzy,
regeneratory ciepła, urządzenia do ogrzewania na paliwa
stałe, płynne lub gazowe, zapalniczki i zapalarki, chłodnicze instalacje do tytoniu, urządzenia do prażenia tytoniu,
urządzenia na gorące powietrze, urządzenia elektryczne
do ogrzewania, parowniki, 34 tytoń do robienia papierosów,
zapalniczki dla palaczy, zapałki, tytoń, papierosy elektroniczne, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, środki aromatyzujące do tytoniu inne niż olejki eteryczne, papierosy,
końcówki do papierosów, filtry do papierosów.
(210)
(731)
(540)
(540)

506260
(220) 2019 10 30
DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
DZIELNICA MIESZKANIOWA METRO ZACHÓD
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(531) 07.01.12, 06.07.04, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej
również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania,
sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu
nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki,
architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu
nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci on-line, opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości
pod kątem ekonomicznym, usługi inwestora budowlanego
w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży,
najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, 36 usługi
zarządzania nieruchomościami, usługi sprzedaży na kredyt,
usługi w zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami,
lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości,
usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania
obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami,
usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod
względem finansowym w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji użytkowania
nieruchomości, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali
mieszkalnych i użytkowych, 37 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.
(210) 506562
(220) 2018 12 03
(310) 3020180136644 (320) 2018 06 05
(330) DE
(731) Preventicus GmbH, Jena, DE
(540) (znak słowny)
(540) NIGHTWATCH
(510), (511) 9 oprogramowanie do diagnostyki medycznej,
testów medycznych i monitorowania medycznego, oprogramowanie do medycznego sprzętu diagnostycznego,
sprzętu do badań medycznych i sprzętu do monitorowania
medycznego, mianowicie medycznych monitorów tętna,
medycznych przyrządów do mierzenia nasycenia tlenem
krwi oraz tętna, pulsoksymetrów medycznych, medycznych
mierników ciśnienia krwi, medycznych mierników przepływu krwi, medycznych glukometrów, medycznych urządzeń
do monitorowania tkanki tłuszczowej i innych medycznych
urządzeń do monitorowania właściwości krwi i parametrów
życiowych, oprogramowanie do gromadzenia, przechowy-
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wania, przetwarzania, oceny i reprodukcji danych medycznych, pobieralne elektroniczne bazy danych do gromadzenia,
przechowywania, przetwarzania, oceny i reprodukcji danych
medycznych, pobieralne elektroniczne bazy danych zawierające dane medyczne, przechowywane i pobieralne publikacje elektroniczne z dokumentacją medyczną, badaniami
medycznymi, raportami medycznymi i ocenami medycznymi,
mianowicie dokumentacją medyczną, informacjami medycznymi, medycznymi raportami laboratoryjnymi, morfologią
krwi, raportami z badań lekarskich i planami leczenia, 10 medyczny sprzęt diagnostyczny, sprzęt do badań medycznych
i sprzęt do monitorowania medycznego, mianowicie medyczne monitory pracy serca, medyczne przyrządy do mierzenia
nasycenia tlenem krwi oraz tętna, medyczne pulsoksymetry, medyczne urządzenia do monitorowania ciśnienia krwi,
medyczne mierniki przepływu krwi, medyczne glukometry,
medyczne urządzenia do monitorowania tkanki tłuszczowej
i inne medyczne urządzenia do monitorowania właściwości
krwi i parametrów życiowych, oraz części i części zamienne
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 44 diagnostyka medyczna, testy medyczne i monitorowanie medyczne,
wszystkie do celów diagnostycznych i medycznych, ocena
danych medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych,
ocena osobistych wyników medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych, badania w zakresie diagnozy stanu
zdrowia, udostępnianie raportów oceny ryzyka zdrowotnego
w postaci osobistych ocen informacji zdrowotnych do celów
diagnostycznych i terapeutycznych, wyszukiwanie informacji
medycznych, a mianowicie udostępnianie informacji medycznych pacjentom i pracownikom medycznym zdalnie przez
Internet i przez globalne sieci komputerowe przy użyciu zarchiwizowanej dokumentacji medycznej oraz systemu przechowywania i wyszukiwania danych, usługi telemedyczne,
informacje i doradztwo w odniesieniu do powyższych usług.
(210)
(731)
(540)
(540)

506786
(220) 2019 11 14
LE HO NAM, Łazy
(znak słowno-graficzny)
GOLDEN TIMES Paris & Milan

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
506904
(220) 2019 11 17
KASPERKIEWICZ JUDYTA EPOQUE KANCELARIA
ADWOKACKA ADWOKAT JUDYTA KASPERKIEWICZ,
Krosno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CYBERLAW BY JUDYTA

(210)
(731)
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(531)

01.01.04, 17.03.02, 14.05.23, 26.11.99, 27.05.01, 26.04.01,
29.01.12
(510), (511) 42 doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, 45 badania prawne, doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, mediacje, sprawy sporne
(usługi pomocy w -), usługi adwokackie, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, usługi prawne
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi
w zakresie przygotowania dokumentów prawnych, zarządzanie prawami autorskimi.
506980
(220) 2019 11 20
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE
IMB-PODBESKIDZIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skoczów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMB
(210)
(731)

(531) 26.11.12, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, konstrukcje stalowe
[budownictwo], 19 półfabrykaty budowlane niemetalowe,
beton, prefabrykaty betonowe, materiały budowlane niemetalowe, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, budowle (konstrukcje) niemetalowe, domy z prefabrykatów, kesony dla budownictwa podwodnego, konstrukcyjne
elementy niemetalowe dla budownictwa, 37 budownictwo,
usługi budowlane, murarstwo, nadzór budowlany, wiercenie
studni, wynajem sprzętu budowlanego, budownictwo podwodne, 42 badania geologiczne, badania w dziedzinie budownictwa, opracowanie projektów technicznych, pomiary
geodezyjne, projektowania budowlane, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, usługi inżynieryjne, usługi kartograficzne, usługi architektoniczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

506995
(220) 2019 11 21
KACPRZAK KRZYSZTOF, Grudziądz
(znak słowno-graficzny)
FOX BOATS

(531) 03.01.08, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 łodzie, łodzie motorowe, łodzie wiosłowe,
jachty, przyczepy do holowania łodzi, pokrowce na łodzie.
507033
(220) 2019 11 21
DATA SPIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kleosin
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) DataSpire

(531) 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 platformy oprogramowania komputerowego,
aplikacje mobilne, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń
przenośnych, oprogramowanie do analizy i przetwarzania
danych, urządzenia pomiarowe, utrwalone na nośnikach informacje i dane, dane zapisane elektronicznie, dane zapisane
elektronicznie z Internetu.
507038
(220) 2019 11 21
BIOFREDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bioskutecznie

(210)
(731)

(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 aktywatory biologiczne, biologiczne preparaty do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, dodatki
biologiczne służące do przekształcania plonów w kompost,
dodatki biologiczne do instalacji sanitarnych, kanalizacji,
dodatki biologiczne do małych zbiorników wodnych, preparaty biologiczne dla rolnictwa, detergenty do użytku
przemysłowego, 3 kosmetyki, detergenty inne niż do użytku
w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, 35 sprzedaż produktów ekologicznych, produktów
do ochrony środowiska, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów hydraulicznych, chemicznych, produktów
z branży ochrony i bezpieczeństwa, 40 dezodoryzacja powietrza, oczyszczanie powietrza, odświeżanie powietrza,
unieszkodliwianie odpadów, doradztwo w zakresie procesów oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania odpadów
i oczyszczania powietrza, 42 ochrona środowiska naturalnego (badania w zakresie pomiarów emisji i imisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, kompleksowych analiz wód,
ścieków i osadów ściekowych, analiz fizyko-chemicznych
(m.in.: oznaczania metali, substancji organicznych i nieorganicznych), analizy mikrobiologiczne (oznaczanie bakterii,
drożdży, pleśni), badania biologiczne, chemiczne.
507044
(220) 2019 11 21
NEO HOSPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ONE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZPITAL NA KLINACH Grupa Neo Hospital
(210)
(731)

(531) 26.01.99, 24.13.25, 27.05.01, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zarządzanie szpitalami, zarządzanie biznesowe w szpitalach, zarządzanie administracyjne, 44 usługi
świadczone przez szpitale, usługi prywatnych szpitali, szpitale, usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, ambulatoryjna opieka medyczna, konsultacje medyczne.
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507083
(220) 2019 11 22
DYRSOWICZ TOMASZ, MAŚLANKA WALDEMAR
WIGMET SPÓŁKA CYWILNA, Góra
(540) (znak słowny)
(540) EKOTIO
(510), (511) 19 betonowe elementy budowlane, płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty
cementowe, 37 budownictwo, układanie nawierzchni drogowych.
(210)
(731)

507252
(220) 2019 11 26
CASINOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa;
CASINOS POLAND CP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wawa CASINO
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, bezpośrednia reklama pocztowa,
pozyskiwanie danych do baz danych, negocjowanie rozliczania transakcji handlowych dla osób trzecich, poszukiwania w zakresie patronatu, produkcja filmów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, promowanie usług
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, tworzenie
i publikowanie tekstów reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowych, usługi marketingowe,
usługi przeglądu prasy on-line, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, organizowanie imprez promocyjnych, marketingowych, targów, wystaw, pokazów, 38 przesyłanie wiadomości i obrazów drogą on-line (newsletters), udostępnianie
forów internetowych on-line, 41 prowadzenie kasyn gry
(hazardowe), publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
prowadzenie klubów nocnych, organizowanie loterii, udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn gry (gry hazardowe),
usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem
sieci komputerowych, szkolenia, konferencje, seminaria.
(551) wspólne prawo ochronne
507260
(220) 2019 11 26
TELEWIZJA PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pulsdnia.pl
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.22, 24.17.02
(510), (511) 38 udostępnianie i prowadzenie internetowych portali komunikacyjnych, informacyjnych i społecznościowych, prowadzenie i obsługa forów internetowych,
udostępnianie, prowadzenie i obsługa forów dyskusyjnych
on-line, udostępniania i rozpowszechniania na portalu programów, informacji, wiadomości, aktualności, ogłoszeń, reklam, filmów, fotografii, usługi interaktywnego, elektronicznego i audiowizualnego komunikowania się i przekazywania
informacji na odległość, łączność elektroniczna, transmisje
internetowe, usługi poczty elektronicznej, przesyłanie informacji oraz danych przy pomocy komputera, zapewnianie
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dostępu przez Internet do baz danych, usługi w zakresie
wideokonferencji, usługi agencji informacyjnych w zakresie
wiadomości i aktualności, informacja o powyższych usługach, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, zapewnianie dostępu do baz danych.
507292
(220) 2019 11 27
SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel
(540) (znak słowny)
(540) MAYESTO
(510), (511) 19 płyty tarasowe, płyty betonowe, 37 usługi
budowlane, usługi w zakresie układania płyt tarasowych,
usługi w zakresie układania płyt betonowych, doradztwo
inżynieryjne w zakresie płyt tarasowych, doradztwo inżynieryjne w zakresie płyt betonowych.
(210)
(731)

507385
(220) 2019 11 29
PAZIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Renaissance RESTAURACJA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.02
(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 [brssserie], 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.
(210)
(731)
(540)
(540)

507437
(220) 2019 12 02
GIL HENRYK RÓWNOWAGA, Ruda Śląska
(znak słowno-graficzny)
RÓWNOWAGA

Nr ZT8/2020

(531) 26.01.01, 26.03.02, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 dzierżawa nieruchomości, organizacja najmu
nieruchomości handlowych, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, powiernictwo nieruchomości, timesharing
nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, wycena nieruchomości, wyceny finansowe nieruchomości, doradztwo
w zakresie nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, ocena nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych, agencje mieszkaniowe, zarządzanie portfelem
nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości,
usługi doradcze dotyczące nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, dostarczanie informacji dotyczących
nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości,
nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami
handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami
w zakresie obiektów rozrywkowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usługi
w zakresie zarządzania nieruchomościami usługowymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

507442
(220) 2019 12 02
ZAGOZDON AGNIESZKA AGRO-POL, Bronisze
(znak słowno-graficzny)
Prima natura ZDROWE Z NATURY

29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
01.15.09, 01.15.15, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 05.09.12,
05.09.21, 09.01.09, 07.15.05, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.04,
26.01.13, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.21, 26.01.22
(510), (511) 29 sałatki warzywne, warzywa gotowane, sałatki owocowe, kompozycje owoców przetworzonych, sałatki
i surówki warzywne i owocowo-warzywne świeże i konserwowane, 30 kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, 31 kiełki pszeniczne jako pasza dla zwierząt, świeże warzywa, a mianowicie: buraki, cebula, cukinia, cykoria, jarmuż,
kabaczki, marchew, ogórki, papryki, pory, rabarbar, roszponka, rukola, sałata, soczewica, szpinak, ziemniaki, świeże warzywa liściaste umyte i pakowane, gotowe do spożycia, nieprzetworzona komosa ryżowa, rośliny, w tym zioła ogrodowe, rośliny suszone do dekoracji, nasiona roślin, ziarna zbóż,
w tym sezam jadalny, otręby zbożowe, świeże owoce, w tym
kompozycje świeżych owoców, oliwki świeże, orzechy.

Nr ZT8/2020
(210)
(731)
(540)
(540)
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507483
(220) 2019 12 02
NETKOWSKA MAŁGORZATA TERESA, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
CZYŚCI BABA

(531)

29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 01.15.14, 01.15.15,
11.07.07
(510), (511) 37 usługi sprzątania, sprzątanie fabryk, sprzątanie
szpitali, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie domów, sprzątanie poddaszy, sprzątanie hoteli, sprzątanie sklepów, sprzątanie
szkół, sprzątanie domów mieszkalnych, sprzątanie toalet publicznych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie zakładów przemysłowych, sprzątanie placów budowy, sprzątanie
terenów publicznych, sprzątanie terenów miejskich, sprzątanie
budynków użyteczności publicznej, sprzątanie pomieszczeń
na ładunki, sprzątanie dróg dojazdowych na budowy, sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, usługi czyszczenia
w zakresie sprzątania biur, usługi dozorcy w zakresie sprzątania
budynków, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, udzielanie informacji związanych ze sprzątaniem budynków, usługi czyszczenia w zakresie sprzątania gospodarstwa
domowego, sprzątanie obiektów przed imprezami i po imprezach, usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, udzielanie informacji związanych z usługami sprzątania
ulic, czyszczenie budynków, czyszczenie powierzchni handlowych, usługi czyszczenia biur, czyszczenie powierzchni podłóg,
czyszczenie pokryć podłogowych, usługi czyszczenia sufitów,
czyszczenie powierzchni ścian, czyszczenie pomieszczeń domowych, czyszczenie przemysłowe budynków, czyszczenie
wewnętrznych powierzchni budynków, czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, udzielanie informacji, porad
i konsultacji na temat czyszczenia, usuwanie odpadów [usługi
czyszczenia], mycie okien, mycie witryn sklepowych, pranie
dywanów, czyszczenie dywanów, czyszczenie wykładzin, pranie wykładzin, czyszczenie elewacji budynków, czyszczenie
zewnętrznych powierzchni budynków, mycie kostki brukowej,
44 usługi koszenia trawników, sadzenie roślin, ogrodnictwo,
ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja ogrodów, pielęgnacja
ogrodów lub rabat kwiatowych, projektowanie kompozycji
kwiatowych, układanie darni, układanie kwiatów, niszczenie
chwastów, informacja i doradztwo w dziedzinie ogrodnictwa,
usługi pielęgnacji roślin, układanie sztucznej darni, usługi doradcze w zakresie upraw w związku z ogrodnictwem, usługi
pielęgnowania trawników, rozpylanie ogrodniczych środków
chemicznych, usługi w zakresie architektury krajobrazu, cięcie
drzew i krzewów, prześwietlanie koron drzew.
507504
(220) 2019 12 03
ALLIBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hanson FRANCUSKIE LANE PERFUMY POCZUJ SIĘ
WYJĄTKOWO
(210)
(731)
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(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 3 perfumy i produkty perfumeryjne, mieszaniny zapachowe, wody toaletowe, wody zapachowe, zestawy kosmetyków, 35 publikowanie tekstów reklamowych,
pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej,
zarządzanie działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży, usługi sprzedaży w tym sprzedaży on-line związane
z perfumami, produktami perfumeryjnymi, produktami
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, promocyjne usługi handlowe, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych
on-line, usługi reklamowe mające na celu promowanie
handlu elektronicznego, wydawanie ulotek reklamowych,
reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu.
(210) 507524
(220) 2019 12 03
(731) SIONKOWSKA PAULINA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BiznesMamy
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, promowanie wydarzeń specjalnych, marketing
imprez i wydarzeń, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizowanie i przeprowadzanie
wydarzeń promocyjnych, 41 prowadzenie seminariów,
organizacja seminariów, organizowanie seminariów, organizowanie seminariów szkoleniowych, prowadzenie
seminariów szkoleniowych, organizowanie seminariów
edukacyjnych, organizowanie seminariów dotyczących
handlu, przygotowywanie seminariów dotyczących
handlu, organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń,
organizowanie seminariów dotyczących biznesu, prowadzenie seminariów i kongresów, organizowanie seminariów dotyczących edukacji, organizacja warsztatów
i seminariów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, prowadzenie seminariów szkoleniowych dla klientów, organizowanie seminariów związanych z reklamą, organizowanie
seminariów w celach edukacyjnych, planowanie seminariów w celach edukacyjnych, organizowanie seminariów
związanych z edukacją, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizacja i przeprowadzanie
seminariów szkoleniowych, organizowanie i prowadzanie
konferencji i seminariów, prowadzenie seminariów szkoleniowych związanych z zarządzaniem czasem, prowadzenie seminariów instruktażowych związanych z organizacją czasu, organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów [szkolenia], prowadzenie kursów, zapewnianie kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów instruktażowych, udostępnianie kursów korespondencyjnych,
prowadzenie kursów edukacyjnych, zapewnianie kursów
edukacyjnych, prowadzenie kursów instruktażowych,
prowadzenie kursów korespondencyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów instruktażowych, organizowanie kursów korespondencyjnych,
zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, prowadzenie
kursów edukacyjnych z biznesu, prowadzenie kursów dotyczących szkoleń administracyjnych, przygotowywanie
kursów edukacyjnych i egzaminów, zapewnianie kursów
dokształcających i doszkalających, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, opracowywanie kursów
edukacyjnych i egzaminów, usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, prowadzenie kursów eduka-
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cyjnych z zakresu biznesu, organizowanie warsztatów
zawodowych i kursów szkoleniowych, prowadzenie kursów dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą,
zapewnianie kursów instruktażowych w zakresie finansów, usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów
szkoleniowych, usługi edukacyjne w zakresie zapewniania
kursów instruktażowych, prowadzenie kursów edukacyjnych dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą,
zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania
biznesowego, usługi edukacyjne w zakresie zapewniania
kursów edukacyjnych, produkcja materiałów kursowych
rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach
zawodowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych seminariach, produkcja
materiałów kursowych rozprowadzanych na seminariach
zawodowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach zarządzania, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na wykładach zawodowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych
na profesjonalnych wykładach, zapewnianie kursów szkoleniowych związanych z osobistym zarządzaniem czasem,
prowadzenie kursów szkoleniowych na lemat zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie organizacji
i prowadzenia kursów szkoleniowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na wykładach z zarządzania, udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych
ludzi przygotowujących do zatrudnienia, organizowanie
sympozjów edukacyjnych, organizacja sympozjów dotyczących edukacji, organizacja sympozjów dotyczących
szkoleń, organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów
i sympozjów, usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
sympozjów, organizacja webinariów, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie spotkań z dziedziny
edukacji, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie konferencji, prowadzenie
konferencji biznesowych, organizacja konferencji edukacyjnych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie
konferencji dotyczących handlu, organizowanie i obsługa
konferencji, usługi w zakresie konferencji, organizowanie
corocznych konferencji edukacyjnych, organizowanie seminariów i konferencji, organizowanie konferencji dotyczących edukacji, organizowanie konferencji dotyczących
szkoleń, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie konferencji związanych z handlem, organizowanie konferencji związanych z biznesem, organizowanie
konferencji związanych z reklamą, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, planowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji w celach
edukacyjnych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie corocznych konferencji
związanych z nabywaniem, organizowanie i prowadzenie
konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie
konferencji na temat biznesu i handlu, usługi doradcze
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji.
(210)
(731)

507548
(220) 2019 12 03
M2G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa

Nr ZT8/2020

(540) (znak słowny)
(540) m2g
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe,
pieniężne i bankowe, usługi inwestycyjne, usługi finansowo-inwestycyjne, usługi oceny ryzyka inwestycyjnego, finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, przelewy i transakcje
finansowe oraz usługi płatnicze, informacja finansowa, usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów.
507558
(220) 2019 12 03
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bella tampo
(210)
(731)

(531) 26.05.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 tampony menstruacyjne.
507562
(220) 2019 12 03
INTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) intum
(510), (511) 42 administracja serwerów, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych,
aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, badania,
opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, badania w dziedzinie programów
i oprogramowania komputerowego, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, digitalizacja
dokumentów, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo i konsultacje
w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego,
doradztwo specjalistyczne dotyczące oprogramowania
komputerowego, doradztwo techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramowania komputerowego, doradztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych,
doradztwo w dziedzinie integracji systemów komputerowych, doradztwo w zakresie komputerowych programów
baz danych, dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramowania
komputerowego, instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis
oprogramowania komputerowego, inżynieria oprogramowania komputerowego, opracowywanie języków komputerowych, opracowywanie kodów komputerowych, opracowywanie projektów technicznych w dziedzinie sprzętu
i oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako
usługa [SaaS], pisanie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe w zakresie systemów
do przetwarzania i przesyłania danych, projektowanie
kodów komputerowych, projektowanie, opracowywanie
i wdrażanie oprogramowania, rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, sporządzanie raportów dotyczących programów komputerowych,
sporządzanie raportów dotyczących programowania komputerowego, świadczenie usług informacyjnych, konsulta(210)
(731)
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cyjnych i doradczych w zakresie oprogramowania komputerowego, tworzenie oprogramowania komputerowego,
usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa informatycznego,
usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi
[SaaS], usługi inżynieryjne w zakresie programowania komputerowego, usługi konsultacyjne i informacyjne w zakresie utrzymywania oprogramowania komputerowego,
usługi projektowania systemów komputerowych, usługi
w zakresie pomocy technicznej i konserwacji oprogramowania komputerowego, wykrywanie i usuwanie usterek
w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, wynajem
programów komputerowych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
507685
(220) 2019 12 05
DRAGON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IZO FOLIA
(210)
(731)
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(540) (znak słowny)
(540) XyloComfort
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do leczenia objawów niedrożności przewodów
nosowych podczas przeziębienia oraz po przebytej operacji
nosa, produkty lecznicze do stosowania w przypadku obrzęku i przekrwienia błony śluzowej nosa, preparaty farmaceutyczne do leczenia niealergicznego zapalenia błony śluzowej
nosa.
507725
(220) 2019 12 06
TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) XyloComfort Kids
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do leczenia objawów niedrożności przewodów
nosowych podczas przeziębienia oraz po przebytej operacji
nosa, produkty lecznicze do stosowania w przypadku obrzęku i przekrwienia błony śluzowej nosa, preparaty farmaceutyczne do leczenia niealergicznego zapalenia błony śluzowej
nosa.
(210)
(731)

507764
(220) 2019 12 06
Santander Merchant Platform Solutions, S.L., Boadilla
del Monte, ES
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.11.08, 29.01.14
(510), (511) 2 lakiery bitumiczne, środki zapobiegające
korozji, 17 materiały uszczelniające, środki uszczelniające,
uszczelnienia wodoodporne, materiały izolacyjne, folie
z tworzyw sztucznych do izolacji, lakiery i farby izolacyjne,
w tym do izolacji przeciw wilgoci, farby izolacyjne szybkoschnące, oleje izolacyjne, substancje i środki do izolacji
przeciw wodzie oraz wilgoci, kompozytowe membrany hydroizolacyjne, rolowe hydroizolacje z tworzyw sztucznych,
zaprawy izolacyjne, 19 powłoki bitumiczne, bitumiczne
środki dla budownictwa, bitumiczne wyroby dla budownictwa, betonowe elementy dla budownictwa, bitumiczne
powłoki dachowe, zabezpieczające przegrody budowlane,
ścianki działowe niemetalowe, ścianki szczelne niemetalowe, zaprawy budowlane, maty bentonitowe, maty bentonitowo-haloizytowe, cienkowarstwowe i powłokowe hydroizolacje bitumiczne, papy.
(210)
(731)
(540)
(540)

507692
(220) 2019 12 05
BADWAL HARDEEP SINGH, Walendów
(znak słowno-graficzny)
SUPREME

(531) 01.15.03, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 21 nieelektryczne artykuły gospodarstwa domowego.
(210)
(731)

507711
(220) 2019 12 06
TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531) 27.05.21, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 9 programy komputerowe do przetwarzania
płatności finansowych obejmujące umożliwienie weryfikacji
i autoryzacji kart, sprawdzanie oszustw i bezpieczny transfer
pieniędzy na konta handlowe, elektroniczne terminale płatnicze, mianowicie urządzenia do płatności kartami magnetycznie kodowanymi, urządzenia do płatności za pomocą magnetycznych kart pamięci, urządzenia do otrzymywania płatności
gotówkowych, takie jak karty kredytowe, karty debetowe,
karty sklepowe, karty bankowe, karty obciążeniowe, karty
podarunkowe lub inne karty płatnicze oraz mikroprocesory
zawierające dane konta, elektroniczne interfejsy do wyświetlania, mianowicie urządzenia do odczytu do użytku w uwierzytelnianiu bezgotówkowych środków płatniczych i urządzenia
do odczytu do użytku w identyfikacji bezgotówkowych środków płatniczych, terminale elektroniczne do elektronicznego
przetwarzania płatności kartą kredytową, elektroniczne urządzenia do wprowadzania kodu pin, terminale do elektronicznej płatności opłat za pomocą kart kredytowych, urządzenia
elektroniczne do użytku w przetwarzaniu transakcji finansowych, oprogramowanie komputerowe do obsługi transakcji
finansowych, takich jak płatności kartami płatniczymi, kartami
bankowymi, kartami kredytowymi, kartami debetowymi, kartami przedpłaconymi i kartami płatniczymi, aplikacje oprogramowania komputerowego do obsługi płatności finansowych
za pośrednictwem telefonów komórkowych, elektroniczne
urządzenia weryfikacyjne do weryfikacji autentyczności kart
bankowych, kart kredytowych, kart debetowych, kart obciążeniowych, kart przedpłaconych i/lub kart płatniczych, publikacje elektroniczne i do pobrania, mianowicie czasopisma,
dzienniki, biuletyny, artykuły, podręczniki, sprawozdania i ra-
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porty zawierające informacje dotyczące usług przetwarzania
płatności elektronicznych, zapobiegania oszustwom i kradzieży tożsamości w związku z usługami przetwarzania płatności
elektronicznych, oceny ryzyka w odniesieniu do usługi przetwarzania płatności elektronicznych, analizy danych transakcji
płatniczych dla firm zarejestrowanych na nośnikach komputerowych, dane do pobrania, mianowicie publikacje w postaci
czasopism, biuletynów, artykułów, podręczników i raportów
oraz oprogramowania do użytku w usługach przetwarzania
płatności, zapobiegania oszustwom i kradzieży tożsamości
w związku z usługami przetwarzania płatności elektronicznych, oceny ryzyka w związku z elektronicznym przetwarzaniem płatności, analizą danych transakcji płatniczych dla firm,
publikacje elektroniczne w postaci biuletynów, czasopism,
dzienników, podręczników, infografiki, sprawozdań i raportów
związanych z badaniami dotyczącymi kwestii finansowych
i badaniami dotyczącymi danych transakcji płatniczych i trendów transakcji, 36 usługi bankowe, usługi bankowości internetowej, usługi autoryzacji kart kredytowych, kart debetowych,
kart sklepowych, kart bankowych, kart obciążeniowych, kart
podarunkowych i innych kart płatniczych, elektroniczny transfer środków i elektroniczne usługi płatnicze, przetwarzanie
transakcji dokonywanych za pomocą kart kredytowych, kart
debetowych, kart sklepowych, kart bankowych, kart obciążeniowych, kart podarunkowych, innych kart płatniczych
i mikroprocesorów zawierających dane konta, transfer z karty
na kartę oraz mobilna bankowość i płatności, przetwarzanie
transakcji kredytowych i debetowych przez łącze telekomunikacyjne, usługi portfela elektronicznego (usługi w zakresie
płatności), mianowicie elektroniczne transakcje debetowe,
elektroniczne płatności gotówkowe typu peer-to-peer, transakcje kartami kredytowymi i debetowymi, elektroniczne
transakcje gotówkowe, bankowość elektroniczna za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, elektroniczny transfer
środków, elektroniczne usługi przetwarzania transakcji płatności w punkcie sprzedaży, usługi przetwarzania transakcji
pocztowych jako płatności, usługi przetwarzania transakcji telefonicznych jako płatności, usługi przetwarzania cyklicznych
transakcji płatniczych, usługi kont handlowych, mianowicie
przetwarzanie transakcji płatniczych, zarządzanie ryzykiem
finansowym, usługi w zakresie zapobiegania kradzieży tożsamości i oszustwom związane z przetwarzaniem płatności
finansowych dokonywanych za pomocą kart bankowych, kart
kredytowych, kart debetowych, kart obciążeniowych, kart podarunkowych, kart sklepowych, kart przedpłaconych i innych
kart zawierających mikroprocesory z danymi konta bankowego w wielu walutach dla rachunków handlowych w formie
usług weryfikacji płatności i funduszy oraz usług autoryzacji
kart kredytowych, usługi finansowe związane z bezpieczną
obsługą danych i usług transakcji finansowych on-line w celu
bezpiecznego transferu pieniędzy między bankami, ich klientami i kontami handlowymi, mianowicie zapewnianie bezpiecznych transakcji handlowych i opcji płatności, finansowe
analizy i konsultacje, wymiana danych finansowych między
instytucjami finansowymi i ich klientami, usługi finansowe
związane z analizą danych dotyczących transakcji płatniczych,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
wszystkich wyżej wymienionych usług, 42 elektroniczne
monitorowanie prawidłowego funkcjonowania i wydajności
czytników kart i urządzeń elektronicznych do obsługi transakcji finansowych i transakcji związanych z nimi, w tym autoryzacji i przetwarzania płatności dokonywanych za pomocą kart
kredytowych, kart debetowych, kart sklepowych, kart bankowych, kart obciążeniowych, kart podarunkowych, innych kart
płatniczych i mikroprocesorów zawierających szczegóły konta, elektroniczne monitorowanie prawidłowego funkcjonowania i wydajności urządzeń elektronicznych do pobierania
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informacji przechowywanych na kartach kredytowych, kartach debetowych, kartach sklepowych, kartach bankowych,
kartach obciążeniowych, kartach podarunkowych, innych kartach płatniczych i mikroprocesorach zawierających dane konta, elektroniczne monitorowanie prawidłowego funkcjonowania i wydajności elektronicznych urządzeń weryfikujących
do weryfikacji autentyczności kart kredytowych, kart debetowych, kart sklepowych, kart bankowych, kart obciążeniowych,
kart podarunkowych, innych kart płatniczych i mikroprocesorów zawierających dane konta, usługi dostawcy aplikacji (ASP)
w zakresie oprogramowania aplikacji do telefonów komórkowych i bezprzewodowych komputerów przenośnych w celu
umożliwienia użytkownikom dokonywania płatności elektronicznych i otrzymywania, odkupywania i zarządzania elektronicznymi paragonami i kuponami elektronicznymi, dzierżawa,
wynajem i wypożyczanie urządzeń i sprzętu komputerowego,
oprogramowania i programów, usługi szyfrowania danych.
507768
(220) 2019 12 07
VORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) HORUS
(510), (511) 9 urządzenia do komunikacji, urządzenia do przetwarzania, rejestracji, transmisji oraz obróbki dźwięku i/lub
obrazu, przetworniki sygnału analogowo-cyfrowe, aparatura
interfejsowa do komputerów, interfejsy komputerowe, oprogramowanie diagnostyczne i testowe, oprogramowanie komunikacyjne i sieciowe, oprogramowanie do niezawodności
oprogramowania, oprogramowanie do optymalizacji, oprogramowanie do uniwersalnego interfejsu urządzenia peryferyjnego [UPI], oprogramowanie systemowe i do wspierania
systemu, oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie
do wyświetlania wideo, oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, oprogramowanie graficznego interfejsu użytkownika,
oprogramowanie interfejsów, oprogramowanie komputerowe, które wspomaga komputery w rozmieszczaniu równoległych aplikacji i wykonywaniu równoległych obliczeń, oprogramowanie pośredniczące do zarządzania funkcjami oprogramowania w urządzeniach elektronicznych, oprogramowanie sterujące serwerem umożliwiającym dostęp do sieci,
oprogramowanie systemowe, oprogramowanie użytkowe,
do zabezpieczania i kryptografii, programy do sieciowych
systemów operacyjnych, sterowniki urządzeń i oprogramowania wbudowanego w urządzenia, 38 usługi telekomunikacyjne, radiowa łączność mobilna, dostarczanie i wynajem
infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, udostępnianie
urządzeń łącznościowych drogą radiową.
(210)
(731)

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

507795
(220) 2019 12 09
SHORTLIST CONSULTING SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SHORTLIST

(531) 26.11.22, 26.13.25, 14.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 gromadzenie proponowanych ofert w przetargach, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, wsparcie administracyjne w zakresie odpo-
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wiedzi na ogłoszenia przetargowe, doradztwo przetargowe,
usługi relacji z mediami, zarządzanie relacjami z klientami,
usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, planowanie
strategii marketingowych, strategiczna analiza biznesowa,
opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, badania w dziedzinie strategii marketingowych, usługi w zakresie strategii biznesowych, planowanie strategiczne dla
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie strategii dla
przedsiębiorstw, usługi w zakresie strategii rozwoju marki,
doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, usługi doradcze w zakresie strategii w działalności gospodarczej, opracowywanie i wdrażanie strategii
marketingowych na rzecz innych, usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, konsultacje
w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie rozwoju kadry kierowniczej i przywódców, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, opracowywanie
pomysłów dla ekonomii biznesu, outsourcing [doradztwo
biznesowe], usługi outsourcingu w dziedzinie analityki biznesowej, usługi outsourcingu w dziedzinie operacji z zakresu
działalności gospodarczej, zarządzanie biznesowe centrami
konferencyjnymi, 36 wyceny finansowe w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, usługi doradcze w zakresie strategii finansowych, 41 udostępnianie informacji on-line
na temat strategii gier komputerowych i wideo i powiązanych produktów, kursy szkoleniowe w zakresie planowania
strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, usługi szkoleniowe, usługi szkolenia personelu, szkolenia edukacyjne, szkolenia w zakresie reklamy,
szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie seminariów i konferencji, organizowanie spotkań
i konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji, usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, 45 doradztwo
prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe,
doradztwo w zakresie relacji osobistych.
507797
(220) 2019 12 09
HUTA STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA,
Stalowa Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SW
(210)
(731)

(531) 26.01.18, 27.05.01, 27.05.23
(510), (511) 7 koparki, ładowarki [maszyny], spycharki, maszyny budowlane, 12 gąsienice do pojazdów pancernych,
gąsienicowy układ bieżny do pojazdów (taśmy gąsienicowe),
wojskowe pojazdy transportowe, 13 działa artyleryjskie (armaty), haubice, lufy do armat, moździerze, 40 budowanie
maszyn na zamówienie.
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507893
(220) 2019 12 10
CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOŻEMY jeść MĄDRZE
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
27.05.19
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane,
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, substytuty mleka,
zsiadłe mleko, sfermentowane pieczone mleko, napoje przyrządzone z mleka lub zawierające mleko, napoje na bazie
mleka, napoje sporządzone z mleka, puddingi na bazie mleka, ser z mleka koziego, napoje mleczne z przewagą mleka,
desery na bazie sztucznego mleka, napoje na bazie mleka
orzechowego, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje
mleczne z duża zawartością mleka, biały ser z chudego mleka, napoje na bazie mleka zawierające kawę, napoje na bazie mleka zawierające sok owocowy, napoje na bazie mleka
o smaku czekolady, herbata mleczna, z mlekiem będącym
głównym składnikiem, pasty do smarowania na bazie mleka
z niską zawartością tłuszczu, przekąski na bazie mleka, jadalne oleje i tłuszcze, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, namiastki kawy, mąka, płatki zbożowe, zbożowe
artykuły śniadaniowe, płatki zbożowe gotowe do spożycia,
mąka zbożowa, batony zbożowe, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, produkty zbożowe w postaci batonów, batoniki
zbożowe będące zamiennikami posiłków, preparaty zbożowe składające się z otrębów, preparaty zbożowe zawierające
otręby z owsa, preparaty zbożowe pokryte cukrem i miodem, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, preparaty
zbożowe składające się z otrębów z owsa, herbatniki zbożowe do spożycia przez ludzi, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, chipsy [produkty zbożowe], przekąski zbożowe o smaku sera, batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków,
przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, przekąski wykonane z mąki zbożowej, chleb, wyroby cukiernicze, słodycze
miętowe [inne niż do celów leczniczych], lodowe słodycze,
słodycze lodowe w postaci lizaków, słodycze piankowe, słodycze czekoladowe, słodycze nielecznicze, słodycze owocowe, słodycze [cukierki], słodycze bez cukru, karmelki twarde
[słodycze], dropsy owocowe [słodycze], słodycze zawierające owoce, słodycze słodzone ksylitolem, słodycze do żucia,
nielecznicze słodycze do żucia, nielecznicze słodycze słabo
zakwaszone, nielecznicze słodycze salmiakowo-lukrecjowe,
słodycze z oleju sezamowego, słodycze o smaku owocowym, nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], słodycze
z gotowanego cukru, słodycze na bazie mięty [nielecznicze],
słodycze lodowe w postaci lizaków, nielecznicze słodycze
w postaci nugatu, nielecznicze słodycze na bazie alkoholu,
nielecznicze słodycze w postaci karmelków, nielecznicze słodycze w postaci toffi, nielecznicze słodycze na bazie miodu,
nielecznicze słodycze w postaci skondensowanej, piankowe
słodycze na bazie cukru, koreańskie tradycyjne prasowane
słodycze [dasik], nielecznicze słodycze o gumowej konsystencji, nielecznicze słodycze w postaci krówek, nielecznicze
słodycze zawierające aromaty ziołowe, nielecznicze słodycze
o smaku mięty, słodycze z czerwonego żeń-szenia, nieleczni-
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cze słodycze w postaci czekoladowych eklerek, nielecznicze
słodycze będące słabo zakwaszonymi karmelkami, nielecznicze słodycze w postaci cukrowych wyrobów cukierniczych,
słodycze do żucia z płynnym nadzieniem owocowym (nielecznicze), cukierek odświeżający oddech [słodycze], inny niż
do celów farmaceutycznych, słodycze z syropu z kukurydzy
w kształcie ziaren kukurydzy, lody, miód, melasa, drożdże,
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy),
przyprawy, lód, 31 produkty ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetworzone produkty rolne, płody rolne, świeże ziarna soi,
ziarno surowych orzechów, ziarno kakaowe w stanie surowym, młode, świeże ziarna soi w strąkach (eda-mame), ziarna
[zboże], ziarna z kiełkami, nieprzetworzone ziarna do jedzenia, surowe i nieprzetworzone ziarna, ziarna naturalne, ziarna
[nasiona], nasiona [ziarna], ziarno siewne, ziarna z kiełkami,
ziarna rolnicze do siewu, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarno kakaowe w stanie surowym, ziarno do żywienia
zwierząt, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny
i kwiaty, słód.
507901
(220) 2019 12 11
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) in inQUBE UNIWERSYTECKI INKUBATOR
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

(210)
(731)

(531) 26.11.12, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczącego 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, 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 on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, statystyczne zestawienia, trans-
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krypcja 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 dotyczącego
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.
(210)
(731)
(540)
(540)

508019
(220) 2019 12 13
MARTINEZ ADRIAN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
HeRoes Conference

(531) 26.04.06, 26.11.02, 26.11.07, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe z dziedziny
zasobów ludzkich, organizowanie i prowadzenie seminariów,
warsztatów i sympozjów w dziedzinie zasobów ludzkich,
egzaminy z zakresu wiedzy dotyczącej zasobów ludzkich,
kształcenie personelu w zakresie rekrutacji i prowadzenia
spraw przedsiębiorstwa, kształcenie zawodowe, kształcenie
w zakresie zarządzania, doradztwo szkoleniowe i doszkalające, zwłaszcza doradztwo w zakresie edukacji i szkolenia w zarządzaniu personelem, kursy korespondencyjne, nauczanie
korespondencyjne, szkolenie personelu, prowadzenie szkoleń z zakresu stosunków między pracodawcą i pracownikami, szkolenia biznesowe, doradztwo w zakresie wyboru
szkoleń biznesowych, usługi w zakresie zapewniania kursów
szkoleniowych, trening umiejętności zawodowych, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, szkolenia personelu, usługi edukacyjne dotyczące umiejętności komunikacyjnych, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi szkoleniowe w zakresie zarzą-
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dzania oraz konsultacje, 42 usługi komputerowe, mianowicie
tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych
użytkowników w celu organizowania grup, uczestniczenia
w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych, usługi komputerowe, mianowicie hosting obiektów elektronicznych dla osób
trzecich, w celu organizowania i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem sieci
łącznościowych w tym dla osób trzecich (social media), usługi dostawców aplikacji (ASP) mianowicie hosting aplikacji
oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich,
usługi internetowego dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące
oprogramowanie umożliwiające lub usprawniające ładowanie, pobieranie, transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, blogowanie, wysyłanie hiper łączy, dzielenie się lub
jakiekolwiek inne dostarczanie mediów elektronicznych lub
informacji za pośrednictwem sieci łącznościowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz przesyłania
treści audio, wideo, obrazów fotograficznych, tekstów, grafik
i danych, doradztwo techniczne w dziedzinie rozwoju aplikacji mobilnych związanych z użytkowaniem i funkcjonalnością hiperłączy, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania komputerowego nie do pobrania, umożliwiającego rozwój, ocenianie, testowanie i utrzymywanie
aplikacji mobilnych do przenośnych elektronicznych urządzeń komunikacyjnych, mianowicie telefonów komórkowych, smartfonów, podręcznych komputerów i tabletów,
usługi w zakresie doradztwa technologicznego, usługi w zakresie ekspertyz technologicznych, doradztwo, konsultacje
i informacja w zakresie technologii informacyjnych, opracowywanie programów do przetwarzania danych.
(210)
(731)
(540)
(540)

508034
(220) 2019 12 13
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
Contril

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.06
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
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go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(210)
(731)
(540)
(540)

508036
(220) 2019 12 13
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
Contril

(531) 26.05.08, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
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suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
508049
(220) 2019 12 13
KANCELARIA ROMANIUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KR KANCELARIA ROMANIUK
(210)
(731)

(531) 24.15.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 35 rachunkowość, księgowość i audyt, doradztwo podatkowe [rachunkowość], usługi konsultingowe
w zakresie księgowości podatkowej, doradztwo księgowe
w zakresie podatków, przygotowywanie zeznań podatkowych, zarządzanie rachunkowością, usługi w zakresie procesów związanych z deklaracjami podatkowymi, planowanie
podatkowe, rachunkowość, w szczególności księgowość,
księgowość i prowadzenie ksiąg, dostarczanie raportów dotyczących informacji rachunkowych, rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, usługi w zakresie rachunkowości
śledczej, doradztwo w zakresie zwrotu podatku, doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, audyt przedsiębiorstw, audyt finansowy, sporządzanie
sprawozdań finansowych, audyt sprawozdań finansowych,
sporządzanie bilansów finansowych, zarządzanie aktami finansowymi, doradztwo związane z audytem, usługi w zakresie rozliczeń, zarządzanie zasobami ludzkimi, usługi związane
z personelem, doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, spełnianie funkcji działu kadr dla osób trze-
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cich, sporządzanie listy plac, administrowanie listami płac
na rzecz osób trzecich, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej świadczone w celu określenia struktury płacy
i stanowisk, informacje dotyczące ww. usług, w tym prezentowane on-line, 36 usługi związane z podatkami [nie księgowość], doradztwo podatkowe, nie w zakresie prowadzenia
rachunków, doradztwo finansowe dotyczące podatków,
ocena podatkowa, planowanie podatkowe [nie księgowe],
usługi podatkowe i celne, planowanie finansów w zakresie
podatków, doradztwo finansowe w zakresie podatków dochodowych, konsultacje podatkowe niedotyczące prowadzenia rachunków, konsultowanie zeznań podatkowych
[nie dotyczy prowadzenia rachunków], usługi finansowe,
doradztwo finansowe, usługi doradcze w zakresie finansowania, opracowania finansowe, analizy finansowe, zarządzanie finansami, informacje finansowe, planowanie finansowe,
finansowe usługi konsultingowe, zarządzanie finansami
korporacyjnymi, gromadzenie informacji finansowych, analizy danych finansowych, ocena sytuacji finansowej, ocena
podatkowa, monitorowanie wyników finansowych, finansowe usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe, sporządzanie
raportów finansowych, windykacja, windykacja należności
i odzyskiwanie długów, usługi reprezentantów finansowych,
informacje dotyczące ww. usług, w tym prezentowane
on-line, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, usługi w zakresie pomocy prawnej, doradztwo w sporach sądowych
i administracyjnych, usługi w zakresie badań prawnych,
audyty zgodności z prawem, dostarczanie informacji prawnych, porady prawne i zastępstwo procesowe, udzielanie
opinii prawnych przez ekspertów, pośrednictwo w procedurach prawnych, sporządzanie ekspertyz prawnych, usługi
pomocy w sprawach spornych, sprawdzanie standardów
i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie
informacji dotyczących usług prawnych, usługi doradcze
związane z rejestracją przedsiębiorstw, usługi komornicze
(usługi prawne), usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi monitorowania
prawnego, usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów, usługi prawne związane z tworzeniem
i rejestracją firm, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, informacje dotyczące ww. usług, w tym
prezentowane on-line.
(210)
(731)
(540)
(540)

508061
(220) 2019 12 14
MURAWSKA AGATA TOP CHOICE, Opacz-Kolonia
(znak słowno-graficzny)
fD fashion Design

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji, 8 narzędzia i przyrządy (ręcznie sterowane), 18 skóra
i imitacje skóry, wyroby rymarskie, 20 meble, lustra, wyroby
z drewna i tworzyw sztucznych, 21 grzebienie i gąbki, pędzle, wyroby szklane, 26 czepki do farbowania włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów.
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(210) 508092
(220) 2019 12 16
(731) ŚWIĄTEK JULIA IMMABEE, Poznań
(540) (znak graficzny)
(540)

25

projektowanie graficzne, opracowywanie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie baz
danych, projektowanie produktu [wzornictwo], projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych
elektronicznych.
508123
(220) 2019 12 16
SUPERSTYLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DYLEMADKI
(510), (511) 9 oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, aplikacje internetowe do pobrania na komputery, telefony komórkowe i inne urządzenia mobilne umożliwiające
użytkownikowi uzyskiwanie dostępu do witryny internetowej z grami on-line oraz w poszukiwaniu informacji, w tym
w celu dostępu do informacji i ich pobrania, przeszukiwania
Internetu, zamieszczania recenzji i ocen, 28 gry, w tym gry
planszowe, towarzyskie, quizowe i karciane.
(210)
(731)

(531) 03.13.04
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, bielizna, czapki,
skarpetki.
508097
(220) 2019 12 16
STOWARZYSZENIE WOMEN IN TECHNOLOGY
POLAND, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOMEN IN TECHNOLOGY
(210)
(731)

508126
(220) 2019 12 16
SUPERSTYLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DYLEMATKI
(510), (511) 9 oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, aplikacje internetowe do pobrania na komputery, telefony komórkowe i inne urządzenia mobilne umożliwiające
użytkownikowi uzyskiwanie dostępu do witryny internetowej z grami on-line oraz w poszukiwaniu informacji, w tym
w celu dostępu do informacji i ich pobrania, przeszukiwania
Internetu, zamieszczania recenzji i ocen, 28 gry, w tym gry
planszowe, towarzyskie, quizowe i karciane.
(210)
(731)

(531) 17.02.02, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 udostępnianie publikacji elektronicznych,
nie do pobrania, tłumaczenia, organizowanie konferencji,
wystaw i konkursów, produkcja nagrań audio i video oraz
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi edukacyjne i instruktaż,
badania edukacyjne, usługi wynajmu związane ze sprzętem
i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, budowanie zespołu (edukacja), doradztwo szkoleniowe w zakresie
zarządzania, doradztwo zawodowe, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja, edukacyjne usługi doradcze,
kształcenie praktyczne [pokazy], kursy szkoleniowe, opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja konferencji edukacyjnych,
udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, prowadzenie zajęć,
udostępnianie obiektów i sprzętu do celów edukacyjnych,
usługi edukacji biznesowej, 42 usługi w zakresie technologii
informacyjnych, usługi inżynieryjne, usługi naukowe i technologiczne, rozwój sprzętu komputerowego, testowanie,
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi projektowania, usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych, usługi
architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi w zakresie miernictwa i eksploracji, usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, wynajem sprzętu naukowego
i technologicznego, usługi w zakresie kopiowania i konwersji
danych, usługi kodowania danych, usługi w zakresie ochrony,
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych,
doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii
informacyjnych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, rozwój,
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, audyt jakości, analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, certyfikacja usług edukacyjnych, kontrola
i testowanie jakości, doradztwo w zakresie zapewniania jakości, testowanie urządzeń, monitorowanie procesu w celu
zapewnienia jakości, opracowywanie metod testowych,
usługi badawczo-rozwojowe, analizy wykonalności projektu,
doradztwo projektowe, badania dotyczące projektowania,

508153
(220) 2019 12 17
NAVIKON ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świnoujście
(540) (znak słowny)
(540) NAVIKON ENGINEERING
(510), (511) 6 metalowe: konstrukcje, konstrukcje przenośne,
kratownice, szkielety ramowe, żurawiki pokładowe statków,
kotwice, łańcuchy kotwiczne, pokrywy do luków, przegrody, szczelne grodzie, trapy burtowe statków, doki pływające
do cumowania statków, boje cumownicze, zbiorniki, zbiorniki do gazu pod ciśnieniem, przewody rurowe, rurociągi
i armatura do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
37 budownictwo, budownictwo przemysłowe, budownictwo portowe, budownictwo i naprawy podwodne, budowa
falochronów, usługi z zakresu inżynierii lądowej i morskiej,
usługi stoczniowe, budowa statków wodnych i konstrukcji
pływających, wyposażanie statków, wyposażanie wykończeniowe wnętrz statków, konserwacja i naprawa kadłubów
statków, czyszczenie zewnętrznych pokładów statków, usługi w zakresie powlekania statków celem konserwacji i naprawy, instalacja elementów wewnętrznych statków, rozbiórka
statków, przekształcanie statków, konserwacja i naprawa
sprzętu mechanicznego i elektrycznego statków wodnych
i konstrukcji pływających, udzielanie informacji związanych
z naprawą i konserwacją statków, usługi doradcze związane z konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego i elektrycznego jednostek pływających, piaskowanie, mycie pod
ciśnieniem, zabezpieczanie powierzchni obiektów lądowych
i morskich przed korozją malowaniem, czyszczenie i naprawy kotłów, montaże rusztowań, instalowanie i naprawy
urządzeń dla chłodnictwa, instalowanie i naprawy urzą(210)
(731)
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dzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, naprawy i konserwacje maszyn, 40 obróbka metali, spawanie, zabezpieczanie
powierzchni metalowych przed korozją przez powlekanie
warstwą metalu, tworzywa sztucznego, gumy.
508156
(220) 2019 12 17
NAVIKON ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świnoujście
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N NAVIKON ENGINEERING

(210)
(731)

(531) 18.03.23, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe: konstrukcje, konstrukcje przenośne,
kratownice, szkielety ramowe, żurawiki pokładowe statków,
kotwice, łańcuchy kotwiczne, pokrywy do luków, przegrody, szczelne grodzie, trapy burtowe statków, doki pływające
do cumowania statków, boje cumownicze, zbiorniki, zbiorniki do gazu pod ciśnieniem, przewody rurowe, rurociągi
i armatura do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
37 budownictwo: budownictwo przemysłowe, budownictwo portowe, budownictwo i naprawy podwodne, budowa
falochronów, usługi z zakresu inżynierii lądowej i morskiej,
usługi stoczniowe, budowa statków wodnych i konstrukcji
pływających, wyposażanie statków, wyposażanie wykończeniowe wnętrz statków, konserwacja i naprawa kadłubów
statków, czyszczenie zewnętrznych pokładów statków, usługi w zakresie powlekania statków celem konserwacji i naprawy, instalacja elementów wewnętrznych statków, rozbiórka
statków, przekształcanie statków, konserwacja i naprawa
sprzętu mechanicznego i elektrycznego statków wodnych
i konstrukcji pływających, udzielanie informacji związanych
z naprawą i konserwacją statków, usługi doradcze związane z konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego i elektrycznego jednostek pływających, piaskowanie, mycie pod
ciśnieniem, zabezpieczanie powierzchni obiektów lądowych
i morskich przed korozją malowaniem, czyszczenie i naprawy kotłów, montaże rusztowań, instalowanie i naprawy
urządzeń dla chłodnictwa, instalowanie i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, naprawy i konserwacje maszyn, 40 obróbka metali, spawanie, zabezpieczanie
powierzchni metalowych przed korozją przez powlekanie
warstwą metalu, tworzywa sztucznego, gumy.
508162
(220) 2019 12 17
GLOBAL TRADE POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAMPLAND
(210)
(731)

(531) 05.01.01, 06.01.02, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 paliwa gazowe, gazy do ogrzewania, gazy
do oświetlania, naboje z gazem, gazy do użytku przy gotowaniu, gazy do użytku jako paliwo, gazy płynne do stosowania
do celów domowych, gaz propanowy sprzedawany w butlach do użytku w palnikach, 6 butle gazowe (metalowe), butle metalowe do przechowywania paliw, pojemniki na paliwo płynne metalowe, butle metalowe na gaz, 11 sprzęt
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do oświetlania, elementy oświetleniowe, latarki, latarnie kempingowe, lampy kempingowe, oświetlenie zewnętrzne, gazowe lampy oświetleniowe, urządzenia grzewcze, urządzenia emitujące energię cieplną, urządzenia 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, opiekacze gazowe,
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, 21 przybory kuchenne, grille kempingowe, kuchenne przybory używane przy grillach domowych, szczypce do grilla, widelce
do grilla, łopatki do grillowania, skrobaki do grilla [artykuły
czyszczące], szczotki do czyszczenia grillów, formy aluminiowe, przybory kuchenne z silikonu, zastawa stołowa, przybory
kuchenne i pojemniki, przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, lodówki przenośne nieelektryczne, przenośne pojemniki chłodnicze (nieelektryczne), uniwersalne przenośne
pojemniki do użytku domowego, przenośne zestawy do gotowania do użytku na wolnym powietrzu, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących towarów: paliwa gazowe,
gazy do ogrzewania, gazy do oświetlania, naboje z gazem,
gazy do użytku przy gotowaniu, gazy do użytku jako paliwo,
gazy płynne do stosowania do celów domowych, gaz propanowy sprzedawany w butlach do użytku w palnikach, butle gazowe (metalowe), butle metalowe do przechowywania
paliw, pojemniki na paliwo płynne metalowe, butle metalowe na gaz, sprzęt do oświetlania, elementy oświetleniowe,
latarki, latarnie kempingowe, lampy kempingowe, oświetlenie zewnętrzne, gazowe lampy oświetleniowe, urządzenia
grzewcze, urządzenia emitujące energię cieplną, urządzenia
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, opiekacze gazowe, 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, przybory kuchenne, grille kempingowe, kuchenne przybory używane przy grillach domowych, szczypce do grilla, widelce
do grilla, łopatki do grillowania, skrobaki do grilla [artykuły
czyszczące], szczotki do czyszczenia grillów, formy aluminiowe, przybory kuchenne z silikonu, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, przybory do użytku w gospodarstwie
domowym, lodówki przenośne nieelektryczne, przenośne
pojemniki chłodnicze (nieelektryczne), uniwersalne przenośne pojemniki do użytku domowego, przenośne zestawy
do gotowania do użytku na wolnym powietrzu, administro-

Nr ZT8/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

wanie 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.
508163
(220) 2019 12 17
GLOBAL TRADE POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mr Jack
(210)
(731)

(531) 02.01.15, 14.07.06, 09.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 8 przepychacze do rur [narzędzia obsługiwane
ręcznie], ręczne przybory higieniczne, pompki ręczne, narzędzia ręczne, narzędzia ręczne budowlane, do naprawy
i konserwacji, 21 przepychaczki do czyszczenia odpływu,
przepychacze do toalet, przybory do użytku domowego
do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek,
przybory toaletowe, przybory kuchenne, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, narzędzia do czyszczenia,
ręczne, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia.
(210) 508168
(220) 2019 12 17
(731) SKOWERSKI MICHAŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MES TÉNÈBRES
(510), (511) 9 nagrania wideo, filmowe i dźwiękowe, płyty
fonograficzne, płyty kompaktowe, taśmy magnetofonowe,
kasety, publikacje w formie elektronicznej, muzyka cyfrowa, filmy, wideo, dźwięk i obrazy graficzne (pobieralne),
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dostarczane z komputerowych baz danych lub z Internetu,
dzwonki i grafika do pobrania do telefonów komórkowych,
gry wideo, 16 materiały drukowane, w tym materiały drukowane o tematyce muzycznej, książki, albumy, broszury,
programy drukowane, periodyki, kartki pocztowe, plakaty,
fotografie, artykuły papiernicze, bilety, 25 odzież, T-shirty, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży, w tym
sprzedaż on-line, odzieży, T-shirtów, czapek, breloków, zawieszek, smyczy, biżuterii, zegarków, płyt fonograficznych
i kompaktowych, muzyki cyfrowej, filmów, plików MP3
i MP4, 41 usługi rozrywkowe, występy grupy wokalnej i/lub
instrumentalnej, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych
i rozrywki wideo, usługi komponowania muzyki, produkcja nagrań filmowych, wideo i/lub dźwiękowych, prezentowanie, produkcja i wystawianie spektakli, spektakli muzycznych, koncertów, wideo, multimedialnych programów
wideo oraz programów radiowych i telewizyjnych, usługi
studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi
w zakresie nagrań fonicznych, filmowych, wideo i telewizyjnych, muzyka cyfrowa, filmy, wideo, dźwięk i obrazy graficzne (pobieralne), dostarczane z komputera, Internetu i/
lub witryn internetowych w Internecie, obsługa publikacji
elektronicznych on-line (niepobieralnych), publikowanie
on-line książek, czasopism i innych tekstów, usługi w zakresie rezerwacji i informacji w zakresie wydarzeń rozrywkowych, filmów, spektakli i koncertów, usługi doradcze i informacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług.
508175
(220) 2019 12 17
IMMOMOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) La Cave

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.02.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo, syropy do napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 prowadzenie sklepu z wyrobami alkoholowymi, import wyrobów
alkoholowych, administrowanie programami lojalnościowymi konsumenta, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 41 prowadzenie i udostępnianie
strony internetowej z wiedzą o wyrobach alkoholowych,
publikowanie artykułów na stronie internetowej, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych.
508207
(220) 2019 12 18
KREISEL-TECHNIKA BUDOWLANA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROLL GIPSEL KREISEL 696
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 27.07.01
(510), (511) 19 gotowa gładź polimerowa przeznaczona
do nakładania ręcznego, wałkiem i natryskowo, gładź gipsowa.
(210)
(731)
(540)
(540)

508216
(220) 2019 12 18
MAKSIMIUK MARIUSZ MAXSEM, Biała Podlaska
(znak słowno-graficzny)
MAXSEM FIREWORKS

(531) 01.15.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 13 fajerwerki, artykuły pirotechniczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

508219
(220) 2019 12 18
PATOKA TOMASZ FIRMA PATOKA, Września
(znak słowno-graficzny)
STYRO 24.pl

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi, dla osób trzecich, sprzedaży detalicznej, hurtowej i internetowej materiałów budowlanych
w zakresie: cementy, fugi, kleje, do tapet, płytek ceramicznych, materiałów termoizolacyjnych i uszczelniających, masy
asfaltowe, materiały konstrukcyjne, cegły, pustaki, bloczki
ceramiczne. betonowe, z gazobetonu, płyty dachowe, warstwowe, blachodachówki, dachówki ceramiczne i betonowe, kantówki drewniane na więźbę dachową, materiały
termoizolacyjne, wełna mineralna, styropianowe, płyty,
bloczki i granulat, silikony i pianki silikonowe, tynki i siatki
do mocowania tynków, farby malarskie na tynki zewnętrzne i wewnętrzne, panele podłogowe i podkłady pod panele
podłogowe, okna, drzwi.
508231
(220) 2019 12 18
EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLANETA

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne, w tym promowanie i reklamowanie za pośrednictwem Internetu, informacja handlowa i biznesowa, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie i pomoc w działalności
gospodarczej, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych na drodze ich reklamy, usługi w zakresie doradztwa oraz opracowywania ekspertyz i raportów naukowo-badawczych w dziedzinie mediów, rozpowszechnianie reklam,
zdobywanie i przetwarzanie informacji, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, 38 usługi internetowego portalu informacyjno-rozrywkowego obejmujące takie usługi telekomunikacyjne jak: przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji
tekstowych, obrazowych i dźwiękowych z zakresu wiadomości politycznych i społecznych, kultury, rozrywki i show-bizne-
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su, technologii, biznesu, badań, wideo, public relations, ciekawostek z życia codziennego, sportu, pogody, gier i ich recenzji, usługi poczty elektronicznej, obsługa internetowych forów
dyskusyjnych, zbieranie i rozpowszechnianie informacji za pomocą sieci teleinformatycznych, usługi poczty elektronicznej,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie dostępu do baz danych, udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, rozpowszechnianie programów oraz informacji za pośrednictwem sieci
informatycznych - Internetu, prowadzenie serwerów i portali
internetowych, usługi agencji informacyjnej, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, retransmisja
programów, opracowywanie i przekazywanie wiadomości
z zakresu aktualności, sportu, rozrywki, 41 rozpowszechnianie programów i konkursów edukacyjnych i rozrywkowych
na drodze ich transmisji, w tym za pośrednictwem Internetu,
organizowanie imprez, tematycznych spotkań, warsztatów
rozwojowych, eventów, imprez dedykowanych, 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, fotoreportaże, informacja o edukacji, produkcja
filmów, innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi
gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi w zakresie opracowywania reportaży,
42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów
w zakresie sieci komputerowej, tworzenie i prowadzenie serwerów i portali internetowych, usługi w zakresie informacji
o pogodzie.
508247
(220) 2019 12 18
RAWA PROJEKT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Suszywo
(510), (511) 29 nasiona przetworzone, korzenie przetworzone, orzechy przetworzone, owoce przetworzone, warzywa
przetworzone, mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów
przetworzonych, suszone owoce, suszone orzechy, warzywa
suszone, suszone jadalne algi, przekąski z owoców, przekąski
na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, nasiona jadalne, batony na bazie orzechów i nasion, 30 zioła przetworzone, przetworzone ziarna, zboża przetworzone, przetworzone
ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez ludzi, zioła
suszone, suszone ziarna pełnego zboża, zbitki owsiane zawierające suszone owoce, chrupki zbożowe, pieczywa chrupkie,
przekąski z pieczywa chrupkiego, wyroby piekarnicze, chleb,
preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, przekąski
wieloziarniste, przekąski z muesli, przekąski składające się
z produktów zbożowych, ciasta, ciastka, jadalne wafle, mieszanki do robienia pieczywa, konserwowane ziarna pełnego
zboża, płatki zbożowe, preparaty zbożowe, batony zbożowe,
zbożowe artykuły śniadaniowe, krakersy z preparatów zbożowych, muesli składające się głównie z preparatów zbożowych, mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, preparaty do sporządzania wafli.
(210)
(731)
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508251
(220) 2019 12 19
KADEFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierosław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UROCADIN KADEFARM

(210)
(731)

(531) 24.13.01, 26.04.02, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy-diety,
witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
balsamy do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji
jamy ustnej do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych,
preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty lecznicze, preparaty medyczne do odchudzania, 35 usługi sprzedaży towarów:
produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, żywność
i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne
dodatki do żywności, suplementy-diety, witaminy, zioła
lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej
do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu
się, płyny do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych, preparaty
do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw
łupieżowi, herbaty lecznicze, preparaty medyczne do odchudzania, dodatki żywieniowe pochodzenia zwierzęcego wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, dodatki żywieniowe pochodzenia roślinnego
wzbogacone witaminami i/lub solami mineralnymi, przyprawy, napary, herbaty, dodatki smakowe do żywności,
dodatki żywnościowe (inne niż olejki esencyjne) jako polepszacze smaku żywności.
(210)
(731)
(540)
(540)

508259
(220) 2019 12 19
WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(znak słowno-graficzny)
100 LAT SPÓŁDZIELNI
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(540) VENUS GALERIA

(531) 17.02.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, wyroby jubilerskie [biżuteria], łańcuszki jubilerskie, naszyjniki [wyroby jubilerskie], pierścionki [wyroby jubilerskie], bransoletki z tworzyw sztucznych będące wyrobami jubilerskimi, wyroby jubilerskie
z kamieniami ozdobnymi, wyroby jubilerskie pokryte metalami szlachetnymi, wyroby jubilerskie wykonane ze srebra,
wyroby jubilerskie ze szkła, wyroby jubilerskie z kamieniami
szlachetnymi, wyroby jubilerskie z metali szlachetnych, wyroby jubilerskie z metali nieszlachetnych, wyroby jubilerskie
wykonane z tworzyw sztucznych, wyroby jubilerskie pokryte
stopami metali szlachetnych, wyroby jubilerskie wykonane
z łańcuszka typu kord, 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów jubilerskich.
508282
(220) 2019 12 19
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NORDINA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 meble łazienkowe.
508400
(220) 2019 12 23
GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) NORMURIC
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
(210)
(731)

508404
(220) 2019 12 23
ALMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słomniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Imperial Almusso
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 majonezy, sosy na bazie majonezu.
(210) 508281
(220) 2019 12 19
(731) WYDRO RENATA, Kłodzko
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 03.01.14, 05.03.14, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 chusteczki nawilżane do celów higienicznych
lub kosmetycznych, papierowe ręczniki do rąk nasączone
środkami kosmetycznymi lub czyszczącymi, wata do celów
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kosmetycznych, 16 wyroby papierowe, wyroby papierowe
do użytku domowego, chusteczki papierowe, chusteczki higieniczne, chusteczki toaletowe, chusteczki papierowe nasączone płynami kosmetycznymi, ręczniki papierowe, ręczniki
kuchenne, papier toaletowy, czyściwa przemysłowe z papieru lub celulozy, podkłady papierowe, produkty z papieru, serwetki papierowe.
(210) 508408
(220) 2019 12 23
(731) DIPANI AMIT PRAKASH, Janki
(540) (znak słowny)
(540) LIDERHOFF
(510), (511) 21 patelnie do naleśników, podkładki pod
garnek, przesiewacze, sokownik nieelektryczny, wkłady
na sztućce, trzepaczki, durszlaki, cedzaki, cedzaki jako przybory gospodarstwa domowego, deski do krojenia chleba,
pojemnik na chleb, miseczki, miski, miski ze szkła, łopatki
do ciasta, formy do ciastek, cukiernice, filiżanki, przybory
kuchenne, artykuły gospodarstwa domowego, dzbanki,
dzbanki do kawy, nieelektryczne dzbanki do parzenia kawy,
formy do pieczenia, foremki do ciast jako przybory kuchenne, łopatki jako sztućce, frytkownice nieelektryczne, miksery
domowe nieelektryczne, naczynia, nieelektryczne garnki
kuchenne jako komplety, młynki do użytku domowego, dozowniki do mydła, grille kuchenne, sitka do herbaty, pojemniki kuchenne, lejki, zaparzaczki do herbaty, imbryki nieelektryczne, kosze na śmieci, młynki do kawy ręczne, otwieracze
do butelek, wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów
domowych, patelnie, przybory kuchenne, młynki do pieprzu
ręczne, pieprzniczki, solniczki, pokrywki do garnków, kubki,
maselniczki, prasy do czosnku jako sprzęt kuchenny, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, dozowniki
ręczników papierowych metalowe, salaterki, sita jako przybory gospodarstwa domowego, sitka do zaparzania herbaty, spryskiwacze, sitka do herbaty, tace do użytku domowego, tarki jako sprzęt kuchenny, termosy, łyżki do mieszania
jako przybory kuchenne, ceramika do użytku kuchennego,
ceramiczna zastawa stołowa, kubki porcelanowe, serwis
do kawy z porcelany, przybory toaletowe, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na kuchenne ręczniki papierowe,
stojak na papier toaletowy, przybory kuchenne z silikonu,
dozowniki do mydła, zestawy do przypraw, tygielki, rondelki, spryskiwacze, ręczne rozdrabniacze do żywności, garnki
do mleka, termosy na jedzenie, naczynia do podgrzewania
potraw, wyciskacze do czosnku, patera na owoce, suszarki
do naczyń - ociekacze, korkociągi, tłuczki do mięsa, brytfanny, deski do krojenia do kuchni, czajniczki do herbaty, czajniki
nieelektryczne, kosze na chleb, garnki, garnki do gotowania
na parze.
508411
(220) 2019 12 23
1398107
(320) 2019 06 26
(330) BX
RAPID PARE-BRISE, société par actions simplifiée,
Paryż, FR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rapid Auto-Glas

(210)
(310)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 płyny chłodzące do pojazdów, środki chłodzące do pojazdów, środki zapobiegające zamarzaniu, kompozycje do naprawy opon, środki do matowienia, płyny hamul-
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cowe, uszczelniacze do opon i karoserii, kompozycje do naprawy opon, kwaśna woda do ładowania akumulatorów,
roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w akumulatorach, płyny do odsiarczania akumulatorów elektrycznych,
dodatki chemiczne do olejów silnikowych i paliw, 2 farby, lakiery, środki antykorozyjne (środki zabezpieczające przed
rdzą), 3 preparaty do czyszczenia, nabłyszczania i polerowania pojazdów, płyny do spryskiwaczy szyby przedniej, preparaty do czyszczenia tkanin i skóry, 4 oleje i smary przemysłowe, smary, kompozycje palne (łącznie z benzyną silnikową)
i materiały oświetleniowe, wosk i smar do pasków, środek
przeciwpoślizgowy do pasków, paliwa, 7 świece zapłonowe,
świece żarowe i świece rozruchowe do silników samochodowych, rozruszniki do silników samochodowych, tłumiki wydechu silnika, filtry powietrza, paliwa i oleju do pojazdów,
filtry do czyszczenia powietrza chłodzącego silnik, alternatory do pojazdów lądowych, wałki rozrządu, korbowody i rozdzielacze do silników samochodowych, paski klinowe, kable
sterujące silnikiem, sprężarki powietrza do pojazdów, cylindry i tłoki silników pojazdów, gaźniki i dozowniki do gaźnika,
obudowy silnika, głowice cylindrów silnika, wtryskiwacze
do silników, chłodnice do chłodzenia silnika, regulatory prędkości obrotowej silnika, oszczędzacze paliwa do silników,
urządzenia ograniczające emisję zanieczyszczeń, instalacje
do mycia pojazdów, myjnie samochodowe, urządzenia elektryczne do otwierania drzwi, dystrybutory paliwa i benzyny
dla stacji benzynowych, 8 narzędzia ręczne i przyrządy
do czyszczenia, serwisowania, naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych, 9 urządzenia i przyrządy naukowe
(inne niż medyczne), optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne (monitorujące), awaryjne (ratownicze), aparatura
do nagrywania, nadawania, odtwarzania dźwięku lub obrazu, radio samochodowe, głośniki, anteny, telefony samochodowe i zestawy głośnomówiące do telefonów, odtwarzacze
płyt kompaktowych, urządzenia nawigacyjne do pojazdów
(komputery pokładowe), wskaźniki prędkości i prędkościomierze do pojazdów, automatyczne urządzenia ostrzegające
o utracie ciśnienia w oponach, rejestratory przebiegu pojazdów, wskaźniki poziomu paliwa, obrotomierze, alarmy antykradzieżowe, alarmy samochodowe, regulatory napięcia
w pojazdach, akumulatory samochodowe, akumulatory
elektryczne samochodowe, bezpieczniki, przewody i kable
elektryczne, kabli rozruchowe do silników, kierunkowskazy
(sygnały świetlne), indywidualne tarcze odblaskowe do zapobiegania wypadkom drogowym, trójkąty ostrzegawcze
dla uszkodzonych pojazdów, publikacje elektroniczne
do pobrania, 11 sprzęt oświetleniowy, lampy i żarówki, w tym
do pojazdów, sprzęt i instalacje grzewcze i klimatyzacyjne,
w tym do pojazdów, filtry powietrza do klimatyzacji, urządzenia grzewcze, przeciwmgielne i przeciwoblodzeniowe
do pojazdów, części zamienne do lądowych pojazdów silnikowych, to znaczy przyrządy chroniące przed oślepianiem
do pojazdów (oprawy lamp), światła i reflektory do pojazdów, urządzenia do dezodoryzacji powietrza, do rozprowadzania zapachów, do odświeżania lub oczyszczania powietrza, 12 pojazdy, aparatura do poruszania się drogą lądową,
przyczepy (pojazdy), sprzęt i akcesoria dla lądowych pojazdów silnikowych, to znaczy klaksony, sprzęgła, hamulce,
szczęki hamulcowe, okładziny hamulcowe, silniki, amortyzatory zawieszenia, korbowody inne niż części silników, układy
napędowe dla pojazdów lądowych, obwody hydrauliczne,
przekładnie ciągłe bezstopniowe, mechanizmy napędowe,
skrzynie biegów, deflektory, łańcuchy napędowe, wały napędowe, pasy napędowe, łańcuchy antypoślizgowe, sprężyny
amortyzatorów, łańcuchy, opony kół samochodowych, środki przeciwpoślizgowe do opon pojazdów, przyrządy chroniące przed oślepianiem, przekładnie redukcyjne, piasty kół,
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osłony pojazdów, osłony kierownicy, osłony desek rozdzielczych pojazdów, pokrowce na siedzenia, kierownice, żaluzje
(osłony przeciwsłoneczne), elementy wykończenia wnętrza
pojazdu (tapicerka), zagłówki samochodowe, pasy bezpieczeństwa do foteli samochodowych, poduszki powietrzne
(urządzenia zabezpieczające do samochodów), foteliki dziecięce, nadwozie, podwozie, zderzaki, szyby samochodowe,
szyberdachy i dachy składane, lusterka, felgi, kołpaki, opony,
koła pojazdów, relingi dachowe, bagażniki dachowe, bagażniki na narty, korki do zbiorników, wycieraczki, błotniki, maski
silnika, korki do zbiorników paliwa, sprzęgi do przyczep, maski, przednie szyby, blokady i blokady kół antykradzieżowe,
alarmy, klaksony ostrzegawcze, kierunkowskazy pojazdu,
pompy powietrza, 16 druki, publikacje, czasopisma, magazyny, katalogi, ulotki, broszury, gazety, przeglądy, plakaty i afisze, periodyki, biuletyny, naklejki (materiały piśmienne), chorągiewki papierowe, bilety, papierowe paragony, etykiety
i kupony, torby, saszetki, koperty, torby, folie i arkusze papierowe lub z tworzyw sztucznych do pakowania, notesy, mapy
drogowe i geograficzne, 21 szkło do szyb samochodowych
i lusterek wstecznych, szkło surowe lub półobrobione (z wyjątkiem szkła budowlanego), szkło do lamp samochodowych, ręczne narzędzia do czyszczenia i sprzęt do czyszczenia pojazdów, w tym szczotki, szmaty i irchy, szczotki i skrobaki do usuwania szronu z pojazdów, 22 plandeki samochodowe, 25 odzież, inna niż odzież ochronna, zawierająca elementy lub materiały odblaskowe lub fluorescencyjne, 27 dywany i wykładziny podłogowe do pojazdów, 35 usługi
sprzedaży detalicznej: płyny chłodzące do pojazdów, środki
chłodzące do pojazdów, środki zapobiegające zamarzaniu,
kompozycje do naprawy opon, środki do matowienia, płyny
hamulcowe, uszczelniacze do opon i karoserii, kompozycje
do naprawy opon, kwaśna woda do ładowania akumulatorów, roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w akumulatorach, płyny do odsiarczania akumulatorów elektrycznych,
dodatki chemiczne do olejów silnikowych i paliw, farby, lakiery, środki antykorozyjne (środki zabezpieczające przed rdzą),
preparaty do czyszczenia, nabłyszczania i polerowania pojazdów, płyny do spryskiwaczy szyby przedniej, preparaty
do czyszczenia tkanin i skóry, oleje i smary przemysłowe,
smary, kompozycje palne (łącznie z benzyną silnikową) i materiały oświetleniowe, wosk i smar do pasków, środek przeciwpoślizgowy do pasków, paliwa, świece zapłonowe, świece żarowe i świece rozruchowe do silników samochodowych, rozruszniki do silników samochodowych, tłumiki wydechu silnika, filtry powietrza, paliwa i oleju do pojazdów,
filtry do czyszczenia powietrza chłodzącego silnik, alternatory do pojazdów lądowych, wałki rozrządu, korbowody i rozdzielacze do silników samochodowych, paski klinowe, kable
sterujące silnikiem, sprężarki powietrza do pojazdów, cylindry i tłoki silników pojazdów, gaźniki i dozowniki do gaźnika,
obudowy silnika, głowice cylindrów silnika, wtryskiwacze
do silników, chłodnice do chłodzenia silnika, regulatory prędkości obrotowej silnika, oszczędzacze paliwa do silników,
urządzenia ograniczające emisję zanieczyszczeń, instalacje
do mycia pojazdów, myjnie samochodowe, urządzenia elektryczne do otwierania drzwi, dystrybutory paliwa i benzyny
dla stacji benzynowych, narzędzia ręczne i przyrządy
do czyszczenia, serwisowania, naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych, urządzenia i przyrządy naukowe
(inne niż medyczne), optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne (monitorujące), awaryjne (ratownicze), aparatura
do nagrywania, nadawania, odtwarzania dźwięku lub obrazu, radio samochodowe, głośniki, anteny, telefony samochodowe i zestawy głośnomówiące do telefonów, odtwarzacze
płyt kompaktowych, urządzenia nawigacyjne do pojazdów
(komputery pokładowe), wskaźniki prędkości i prędkościo-
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mierze do pojazdów, automatyczne urządzenia ostrzegające
o utracie ciśnienia w oponach, rejestratory przebiegu pojazdów, wskaźniki poziomu paliwa, obrotomierze, alarmy antykradzieżowe, alarmy samochodowe, regulatory napięcia
w pojazdach, akumulatory samochodowe, akumulatory
elektryczne samochodowe, bezpieczniki, przewody i kable
elektryczne, kabli rozruchowe do silników, kierunkowskazy
(sygnały świetlne), indywidualne tarcze odblaskowe do zapobiegania wypadkom drogowym, trójkąty ostrzegawcze
dla uszkodzonych pojazdów, publikacje elektroniczne
do pobrania, sprzęt oświetleniowy, lampy i żarówki, w tym
do pojazdów, sprzęt i instalacje grzewcze i klimatyzacyjne,
w tym do pojazdów, filtry powietrza do klimatyzacji, urządzenia grzewcze, przeciwmgielne i przeciwoblodzeniowe
do pojazdów, części zamienne do lądowych pojazdów silnikowych, to znaczy przyrządy chroniące przed oślepianiem
do pojazdów (oprawy lamp), światła i reflektory do pojazdów, urządzenia do dezodoryzacji powietrza, do rozprowadzania zapachów, do odświeżania lub oczyszczania powietrza, pojazdy, aparatura do poruszania się drogą lądową,
przyczepy (pojazdy), sprzęt i akcesoria dla lądowych pojazdów silnikowych, to znaczy klaksony, sprzęgła, hamulce,
szczęki hamulcowe, okładziny hamulcowe, silniki, amortyzatory zawieszenia, korbowody inne niż części silników, układy
napędowe dla pojazdów lądowych, obwody hydrauliczne,
przekładnie ciągłe bezstopniowe, mechanizmy napędowe,
skrzynie biegów, deflektory, łańcuchy napędowe, wały napędowe, pasy napędowe, łańcuchy antypoślizgowe, sprężyny
amortyzatorów, łańcuchy, opony kół samochodowych, środki przeciwpoślizgowe do opon pojazdów, przyrządy chroniące przed oślepianiem, przekładnie redukcyjne, piasty kół,
osłony pojazdów, osłony kierownicy, osłony desek rozdzielczych pojazdów, pokrowce na siedzenia, kierownice, żaluzje
(osłony przeciwsłoneczne), elementy wykończenia wnętrza
pojazdu (tapicerka), zagłówki samochodowe, pasy bezpieczeństwa do foteli samochodowych, poduszki powietrzne
(urządzenia zabezpieczające do samochodów), foteliki dziecięce, nadwozie, podwozie, zderzaki, szyby samochodowe,
szyberdachy i dachy składane, lusterka, felgi, kołpaki, opony,
koła pojazdów, relingi dachowe, bagażniki dachowe, bagażniki na narty, korki do zbiorników, wycieraczki, błotniki, maski
silnika, korki do zbiorników paliwa, sprzęgi do przyczep, maski, przednie szyby, blokady i blokady kół antykradzieżowe,
alarmy, klaksony ostrzegawcze, kierunkowskazy pojazdu,
pompy powietrza, druki, publikacje, czasopisma, magazyny,
katalogi, ulotki, broszury, gazety, przeglądy, plakaty i afisze,
periodyki, biuletyny, naklejki (materiały piśmienne), chorągiewki papierowe, bilety, papierowe paragony, etykiety i kupony, torby, saszetki, koperty, torby, folie i arkusze papierowe
lub z tworzyw sztucznych do pakowania, notesy, mapy drogowe i geograficzne, szkło do szyb samochodowych i lusterek wstecznych, szkło surowe lub półobrobione (z wyjątkiem
szkła budowlanego), szkło do lamp samochodowych, ręczne
narzędzia do czyszczenia i sprzęt do czyszczenia pojazdów,
w tym szczotki, szmaty i irchy, szczotki i skrobaki do usuwania
szronu z pojazdów, plandeki samochodowe, odzież, inna niż
odzież ochronna, zawierająca elementy lub materiały odblaskowe lub fluorescencyjne, dywany i wykładziny podłogowe
do pojazdów, reklama, w tym reklama radiowa i telewizyjna,
nadawanie reklam, wynajem powierzchni reklamowej, dostarczanie, zakup i wynajem powierzchni reklamowej, promocja produktów i usług poprzez sponsoring, dystrybucja
ulotek, próbek, druków, organizacja wystaw i imprez dla celów komercyjnych i reklamowych, 37 usługi serwisowe obejmujące naprawę, przygotowanie, konserwację i serwisowanie pojazdów, montaż i instalację części zamiennych i akcesoriów do pojazdów silnikowych, naprawa, wymiana i insta-
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lacja części zamiennych do pojazdów silnikowych, stacje
obsługi [tankowanie i serwisowanie], stacje mycia pojazdów
[usługi mycia pojazdów], czyszczenie i polerowanie pojazdów, lakierowanie pojazdów silnikowych, zabezpieczenie
antykorozyjne pojazdów, montaż szyb przednich, szyb i produktów szklanych, szyb karoserii, alarmów, systemów audio,
konserwacja i naprawa szyb samochodowych i szyb przednich, usługi doradcze i pomocnicze we wszystkich powyższych dziedzinach, 39 wynajem garaży, pomoc w przypadku
awarii pojazdu (holowanie), wynajem pojazdów, wypożyczanie pojazdów, wynajem bagażników samochodowych, wynajem bagażników dachowych, usługi parkingowe, 42 badania techniczne pojazdów silnikowych, badania i doradztwo
w zakresie pojazdów silnikowych, w tym instalacje stereo,
telefony, radia, akcesoria i części zamienne, badania techniczne pojazdów samochodowych.
508413
(220) 2019 12 23
MAJKA MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE DINO-M. MAJKA
WYTWÓRNIA GALANTERII DLA ZWIERZĄT, Zawonia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DINO M. MAJKA
(210)
(731)
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(540) DIGITREE GROUP

(531) 26.04.02, 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 9 dane na nośnikach magnetycznych, optycznych, interfejsy, programy komputerowe (software) ładowalne, programy komputerowe nagrane, komputerowe programy sterujące, 35 usługi reklamowe i promocyjne: produkcja
reklam, animacje i wizualizacje komputerowe, prowadzenie
kampanii reklamowych na rzecz osób trzecich, usługi marketingowe, usługi informatyczne w zakresie produkcji internetowych reklam i ogłoszeń, stron portali internetowych,
rozpowszechnianie informacji i ogłoszeń reklamowych
w sieciach teleinformatycznych, usługi w zakresie kompilacji informacji do komputerowych baz danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, 38 usługi komputerowego przesyłania danych i obrazów, usługi
komunikacji radiowej, telefonicznej i telewizyjnej, poczty
elektronicznej, przekazu satelitarnego, przekazu danych, obrazów i informacji na nośnikach cyfrowych, magnetycznych
i optycznych, usługi telewizji kablowej.
508450
(220) 2019 12 24
HAMELIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOP 2000

(210)
(731)
(531) 03.01.08, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 galanteria dla zwierząt domowych, smycze,
smycze skórzane, smycze gumowane, obroże, obroże skórzane, obroże przeciw insektom, elektroniczne obroże dla
zwierząt domowych, kagańce, kagańce skórzane, szelki dla
psów, linki z regulacją długości do prowadzenia zwierząt domowych, okrycia i odzież dla zwierząt domowych, gryzaki
dla zwierząt domowych bawełniane, gryzaki dla zwierząt
domowych ze skóry surowej.
508444
(220) 2019 12 24
HAMELIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOP 2000

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 16 papier, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier do pisania [listowy], papier zeszytowy, notatniki, notesy, zeszyty, szkolne zeszyty, zeszyty do pisania lub
rysowania, kalendarze, bloki [artykuły papiernicze], bloki
papierowe, teczki papierowe, teczki na dokumenty, teczki
na korespondencję, linijki rysownicze [kreślarskie], kątowniki kreślarskie, ekierki do rysowania, skorowidze, skoroszyty,
skoroszyty na dokumenty, czyste flipcharty, segregatory,
pojemniki do archiwizacji dokumentów [segregatory], przekładki do dokumentów, przekładki do zeszytów, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], ołówki, ołówki do rysowania,
piórniki, pastele [kredki], kreda do pisania, 18 plecaki, plecaki
uczniowskie, tornistry szkolne, torby, torby szkolne, torby kurierskie, torby gimnastyczne.
(210) 508448
(220) 2019 12 24
(731) DIGITREE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier do pisania [listowy], papier zeszytowy, notatniki, notesy, zeszyty, szkolne zeszyty, zeszyty do pisania lub
rysowania, kalendarze, bloki [artykuły papiernicze], bloki
papierowe, teczki papierowe, teczki na dokumenty, teczki
na korespondencję, linijki rysownicze [kreślarskie], kątowniki kreślarskie, ekierki do rysowania, skorowidze, skoroszyty,
skoroszyty na dokumenty, czyste flipcharty, segregatory,
pojemniki do archiwizacji dokumentów [segregatory], przekładki do dokumentów, przekładki do zeszytów, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], ołówki, ołówki do rysowania,
piórniki, pastele [kredki], kreda do pisania, 18 plecaki, plecaki
uczniowskie, tornistry szkolne, torby, torby szkolne, torby kurierskie, torby gimnastyczne.
508451
(220) 2019 12 24
HAMELIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 26.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 piórniki, 18 plecaki, plecaki uczniowskie, tornistry szkolne, torby, torby szkolne, torby kurierskie, torby
gimnastyczne, worki na plecy.
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508453
(220) 2019 12 24
HAMELIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MYBAQ
(210)
(731)

(531) 26.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 piórniki, 18 plecaki, plecaki uczniowskie, tornistry szkolne, torby, torby szkolne, torby kurierskie, torby
gimnastyczne, worki na plecy.
508454
(220) 2019 12 24
HAMELIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MYBAQ
(210)
(731)

(531) 26.03.02, 27.05.01
(510), (511) 16 piórniki, 18 plecaki, plecaki uczniowskie, tornistry szkolne, torby, torby szkolne, torby kurierskie, torby
gimnastyczne, worki na plecy.
508456
(220) 2019 12 24
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY
SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)
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508457
(220) 2019 12 24
GÓRA KONRAD GDG, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
GŁOWY do Góry

(531) 14.07.20, 27.05.01
(510), (511) 41 szkolenia w zakresie technik fryzjerskich,
44 usługi fryzjerskie.
508468
(220) 2019 12 24
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY
SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WSPÓLNA SPRAWA
(210)
(731)

(531) 01.17.11, 06.07.08, 07.01.09, 05.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy jednoskładnikowe i wieloskładnikowe,
35 sprzedaż produktów nawozowych, preparatów, środków
chemicznych i agrochemicznych powiązanych z rolnictwem,
publikowanie tekstów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych, handlowych, przygotowywanie reklam, w tym
papierowych, radiowych, telewizyjnych, prezentowanie
produktów w mediach, za pośrednictwem sieci komputerowych, internetowych, on-line, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocyjnych, promocja sprzedaży
produktów nawozów, preparatów, środków chemicznych
i agrochemicznych, 44 usługi doradcze z dziedziny rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
508472
(220) 2019 12 24
HAMELIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRea TInIo TOP 2000

(210)
(731)

(531) 01.17.11, 07.01.09, 06.07.08, 05.01.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy jednoskładnikowe i wieloskładnikowe,
35 sprzedaż produktów nawozowych, preparatów, środków
chemicznych i agrochemicznych powiązanych z rolnictwem, publikowanie tekstów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych, handlowych, przygotowywanie reklam
w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych, prezentowanie produktów w mediach, za pośrednictwem sieci komputerowych, internetowych, on-line, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocyjnych, promocja sprzedaży
produktów nawozów, preparatów, środków chemicznych
i agrochemicznych, 44 usługi doradcze z dziedziny rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 papier, papier w arkuszach- artykuły piśmienne, papier do pisania- listowy, papier zeszytowy, notatniki, notesy, zeszyty, szkolne zeszyty, zeszyty do pisania
lub rysowania, kalendarze, bloki- artykuły papiernicze, bloki
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papierowe, teczki papierowe, teczki na dokumenty, teczki
na korespondencję, linijki rysownicze- kreślarskie, kątowniki kreślarskie, ekierki do rysowania, skorowidze, skoroszyty,
skoroszyty na dokumenty, czyste flipcharty, segregatory,
pojemniki do archiwizacji dokumentów- segregatory, przekładki do dokumentów, przekładki do zeszytów okładki, obwoluty - artykuły papiernicze, ołówki, ołówki do rysowania,
piórniki, pastele- kredki, kreda do pisania, 18 plecaki, plecaki
uczniowskie, tornistry szkolne, torby, torby szkolne, torby kurierskie, torby gimnastyczne.
508546
(220) 2019 12 30
NERGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) maestro
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 armatura do pieców, bojlery gazowe, bojlery,
inne niż części maszyn, czajniki elektryczne, grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego,
instalacje grzewcze, instalacje i urządzenia do suszenia, kaloryfery elektryczne, kominki, kotły grzewcze, piece [urządzenia grzewcze], piece do pieczenia, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze wody, podgrzewacze wody [aparatura],
pompy ciepła, urządzenia do ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia zasilające kotły grzewcze.
508564
(220) 2019 12 30
ZIMMER BOGUSŁAWA BARBARA,
Zabierzów Bocheński
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Traker24.pl
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 wydawnictwa fonograficzne, płyty, kasety,
16 czasopismo, kalendarze, 25 odzież, kurtki, bluzy, kamizelki,
czapki, spodnie.
508588
(220) 2019 12 30
ANG KLIMATYZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Modlnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANDE
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 aparatura i instalacje chłodnicze, agregaty klimatyzacyjne, filtry do klimatyzacji, instalacja klimatyzacyjna
do pojazdów, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimaty-
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zacyjne], instalacje klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], instalacje
chłodnicze do cieczy, urządzenia chłodzące, łazienkowe
instalacje wodnokanalizacyjne, naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, umywalki [części instalacji sanitarnych],
zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, zawory termostatyczne [części instalacji grzewczych], instalacje grzewcze, kanały dymowe do kotłów grzewczych, kotły
grzewcze, piece [urządzenia grzewcze], urządzenia zasilające
kotły grzewcze, wężownice [części instalacji destylacyjnych,
grzewczych lub chłodniczych].
508589
(220) 2019 12 30
2 BG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzezie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ofiaromat
(210)
(731)

(531) 03.09.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, 36 przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart
debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, zarządzanie finansowe płatnościami
z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, transfer elektroniczny środków pieniężnych.
508591
(220) 2019 12 30
2 BG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzezie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elektroniczna TACA

(210)
(731)

(531) 03.09.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, 36 przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart
debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, zarządzanie finansowe płatnościami
z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, transfer elektroniczny środków pieniężnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

508594
(220) 2019 12 30
BODZIONY RAFAŁ KINGWEB, Kraków
(znak słowno-graficzny)
KINGWEB
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(531) 27.05.01, 24.09.03
(510), (511) 35 pozycjonowanie stron internetowych w celach handlowych i reklamowych, marketing internetowy, reklama w Internecie dla osób trzecich, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, optymalizacja stron internetowych, usługi reklamowe i marketingowe on-line, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pomocą mediów społecznościowych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, tworzenie komputerowych baz danych, usługi content marketing,
copywriting, produkcja filmów reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo
w celach marketingowych, 42 projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych,
programowanie aplikacji multimedialnych, opracowywanie
rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, pisanie programów komputerowych, projektowanie stron internetowych, aktualizowanie stron internetowych, programowanie oprogramowania do platform internetowych, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego,
doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron
internetowych, tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie
informatyki, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma
jako usługa [PaaS], usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii
telekomunikacyjnej, usługi projektowania grafiki komputerowej, usługi w zakresie grafiki komputerowej, projektowanie
grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm.
(210)
(731)
(540)
(540)

35

umów dzierżawy i najmu nieruchomości, usługi bankowości inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, wynajmowanie i sprzedaż mieszkań, 37 budowa nieruchomości [budownictwo], usługi generalnych wykonawców
budowlanych, budowa domów na zamówienie, montaż
[instalacja] konstrukcji budynków, budowa nieruchomości
komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, konsultacje budowlane, odnawianie wnętrz budynków, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych gotowych
do zamieszkania, usługi budowlane w zakresie budynków
mieszkalnych, budowanie nieruchomości, usługi zarządzania budową, udzielanie informacji on-line związanych
ze wznoszeniem budynków, przygotowywanie terenu
pod budowę, budowa pomieszczeń, budowa obiektów
wypoczynkowych, sprzątanie nieruchomości, budowa
biur, nadzór nad renowacją budynków, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania
budynków, przekształcenie obiektów biznesowych, budowa fundamentów budynków, usługi instalacji dachów,
konstrukcja i naprawa budynków, budowa nieruchomości
mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych,
budowa kompleksów biznesowych, konserwacja i naprawa budynków, wznoszenie obszarów mieszkalnych, budowa części budynków.
508597
(220) 2019 12 31
PROMPTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROMPTER

(210)
(731)

508596
(220) 2019 12 31
STEKERT WALDEMAR ATLANTIS INVEST, Opole
(znak słowno-graficzny)
ATLANTIS HOME

(531) 05.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], wynajem nieruchomości, wycena nieruchomości,
administrowanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości,
usługi kredytowania nieruchomości, usługi nabywania
nieruchomości, usługi finansowania zakupu nieruchomości, sprawy dotyczące nieruchomości, zarządzanie
inwestycjami w nieruchomości, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości,
wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości],
zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości,
ocena i wycena nieruchomości, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, udzielanie
informacji dotyczących wyceny nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, organizowanie
umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, nabywanie
nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizowanie

(531) 20.05.07, 02.03.30, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie, platformy oprogramowania
komputerowego, aplikacje mobilne, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie do analizy i przetwarzania danych, utrwalone na nośnikach informacje i dane, dane zapisane elektronicznie, dane zapisane
elektronicznie z Internetu, komputery, 42 usługi doradztwa
informatycznego, pisanie programów komputerowych, testowanie sprzętu informatycznego, projektowanie portali
sieciowych, projektowanie stron internetowych, hosting
portali sieciowych, zarządzanie stronami internetowymi dla
osób trzecich, udostępnianie wyszukiwarek internetowych,
obsługiwanie wyszukiwarek internetowych, usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, doradztwo w zakresie
bezpieczeństwa danych, doradztwo komputerowe, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych,
analizy systemów komputerowych, odzyskiwanie danych
komputerowych, instalowanie programów komputerowych,
przechowywanie danych za pomocą łańcucha blokowego
(blockchain), certyfikacja danych za pomocą łańcucha blokowego (blockchain).
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508599
(220) 2019 12 31
LM TECHNIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Pawłowice
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 07.11.10
(510), (511) 7 maszyny i obrabiarki zawarte w klasie 7 oraz
części zamienne do nich, metalowe części maszyn, przyrządów, narzędzi i urządzeń zawartych w klasie 7, metalowe narzędzia robocze (części maszyn) do maszyn i urządzeń, noże
i części zużywające się do maszyn i urządzeń zawartych
w klasie 7, raczki, żerdzie i koronki wiertnicze, noże do górniczych maszyn urabiających, tuleje nożowe do maszyn górniczych, 8 metalowe części, elementy robocze i noże do narzędzi i przyrządów sterowanych ręcznie, 40 usługi obróbki
metalowej, obróbki skrawaniem, obróbki cieplnej.
(210)
(731)
(540)
(540)
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zanych ze wznoszeniem budynków, udzielanie informacji
związanych z odbudową budynków, przygotowywanie terenu pod budowę, budowa pomieszczeń, budowa obiektów
wypoczynkowych, sprzątanie nieruchomości, budowa biur,
nadzór nad renowacją budynków, nadzór nad wyburzaniem
budynków, budowa galerii, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, przekształcenie obiektów biznesowych, budowa fundamentów
budynków, usługi instalacji dachów, sprzątanie budynków
i terenów przemysłowych, konstrukcja i naprawa budynków,
budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa kompleksów biznesowych,
konserwacja i naprawa budynków, wznoszenie obszarów
mieszkalnych, budowa części budynków.
508604
(220) 2019 12 31
ESKULAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zabierzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZIKO Sklep Zoologiczny

(210)
(731)

508600
(220) 2019 12 31
STEKERT WALDEMAR ATLANTIS INVEST, Opole
(znak słowno-graficzny)
ATLANTIS Office

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 36 dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], wynajem nieruchomości, wycena nieruchomości,
administrowanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, usługi
kredytowania nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, usługi finansowania zakupu nieruchomości, sprawy
dotyczące nieruchomości, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], zapewnienie finansowania
rozbudowy nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości,
administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości,
organizowanie umów pożyczki pod zastaw nieruchomości,
nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, usługi
bankowości inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, wynajmowanie i sprzedaż mieszkań, 37 budowa nieruchomości
[budownictwo], usługi generalnych wykonawców budowlanych, budowa domów na zamówienie, montaż [instalacja]
konstrukcji budynków, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa sklepów: budownictwo, budowa budynków
na zamówienie, budowa ścian, konsultacje budowlane,
wznoszenie centrów handlowych, odnawianie wnętrz budynków, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych,
usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych,
budowanie nieruchomości, usługi zarządzania budową,
budowa bloków mieszkalnych, malowanie budynków, konserwacja nieruchomości, udzielanie informacji on-line zwią-

(531) 03.01.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, komputerowe
zarządzanie plikami, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, sprzedaż detaliczna karmy dla zwierząt domowych, ptaków i ryb
akwariowych, usługi handlu hurtowego w zakresie karmy
dla zwierząt domowych, ptaków, ryb akwariowych i akcesoriów hodowlanych, usługi pośrednictwa w handlu, pomoc
w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, rozpowszechnianie informacji handlowych, sprzedaż
detaliczna lub hurtowa karmy dla zwierząt domowych, ptaków i ryb akwariowych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych.
(210)
(731)
(540)
(540)

508614
(220) 2019 12 31
WOŹNY BOGDAN P.P.H.U. WOŹNY, Ciecierzyn
(znak słowno-graficzny)
Woźny

(531) 25.01.25, 27.05.01
(510), (511) 20 trumny i urny pogrzebowe, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: trumien z wyposażeniem,
wybić trumien, urn pogrzebowych, relikwiarzy, metalowych
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okuć do trumien, paneli frontowych do trumien, osprzętu
niemetalowego do trumien, antab do trumien, krzyży, tabliczek na cmentarz, wieńców i wiązanek, klepsydr, odzieży,
45 usługi pogrzebowe, kremacje, prowadzenie ceremonii
pogrzebowych, przygotowywanie i dekorowanie grobów,
ekshumacje.
508625
(220) 2019 12 31
NORTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzierżążno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAMARE BOATS

(210)
(731)

(531) 01.03.01, 27.05.01
(510), (511) 12 jednostki pływające, łodzie, łodzie motorowe,
35 usługi sprzedaży, w tym eksponowanie towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupować w hurtowni, w sposób
detaliczny oraz w sklepie internetowym ze sprzętem pływającym, łodziami, łodziami motorowymi, usługi sprzedaży
oraz pośrednictwa przy nabywaniu łodzi, łodzi motorowych
i sprzętu pływającego, pośrednictwo w zakresie nabywania
usług specjalistycznych w szczególności związanych z pływającego, łodzi, łodzi motorowych, 37 usługi stoczniowe,
budowa, instalowanie, konserwacja, naprawa i remonty:
jednostek pływających, łodzi i osprzętu, łodzi motorowych,
39 usługi przechowywania, czarterowanie, parkowania jednostek pływających, łodzi, łodzi motorowych, 40 usługi produkcji na zamówienie jednostek pływających, łodzi, łodzi
motorowych, 42 usługi projektowania jednostek pływających, łodzi, łodzi motorowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

508626
(220) 2019 12 31
KOBOSKO EWA MOJA FIRMA, Włosienica
(znak słowno-graficzny)
PRESTIGE APARTS
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(540) BOXMARKET.EU

(531) 19.03.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 opakowania kartonowe: kartony klapowe, koperty tekturowe, pudełka z nadrukiem.
(210)
(731)
(540)
(540)

508637
(220) 2020 01 02
KMIECIAK ŁUKASZ ZYGMUNT, Łódź
(znak słowno-graficzny)
dr n. med. Łukasz Kmieciak
Centrum Leczenia Bólów Głowy

(531) 02.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi lekarskie wszystkich specjalizacji, kliniki medyczne, usługi w zakresie: USG, EEG (encelofalograf),
EKG, ENG (elektroneurografie), EMG (elektromiografia),
optometria, usługi telemedyczne, usługi kuracji uzdrowiskowych, porady psychologiczne, medycyna niekonwencjonalna - leczenie niekonwencjonalnymi metodami, akupunktura, homeopatia, aromaterapia, odnowa medyczna,
odnowa biologiczna, usługi rehabilitacyjne, fizykoterapia,
fizjoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa, masaż, sauna, solarium, terapia logopedyczna, zabiegi
kosmetyczne, salony i usługi kosmetyczne.
508639
(220) 2020 01 02
HOUSE OF MERLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOUSE OF MERLO
(210)
(731)

(531) 05.05.19, 07.01.08, 27.05.01
(510), (511) 37 budowanie nieruchomości, budowa nieruchomości mieszkalnych.
(210) 508634
(220) 2020 01 02
(731) FERENC SABINA KRYSTYNA BBEAUTY, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Lash Architect
(510), (511) 3 rzęsy, rzęsy sztuczne, 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, 44 usługi doradcze w zakresie urody, usługi pielęgnacji urody, usługi salonów piękności, salony piękności, zabiegi upiększające, usługi
upiększające, usługi upiększające, zwłaszcza do rzęs.
508636
(220) 2020 01 02
MAZOP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Parzniew
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(531) 03.07.21, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej
i wysyłkowej, w tym on-line związane z następującymi
produktami: produkty perfumeryjne, ekstrakty perfum,
perfumowane wody toaletowe, woda perfumowana,
esencje i olejki eteryczne, olejki zapachowe, saszetki zapachowe, preparaty zapachowe do pomieszczeń, dyfuzory
z patyczkami zapachowymi, środki zapachowe do samochodów, świece, świece zapachowe, kadzidełka, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, mydła i żele, preparaty
do kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci,
preparaty do włosów, preparaty do depilacji i golenia, kosmetyki do makijażu.
(210) 508672
(220) 2020 01 03
(731) DUDYCZ WOJCIECH INKO-TIME, Staw
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Alpen Camping GAS ENERGY

(531) 26.11.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 4 naboje z gazem, gaz płynny, gazy palne, paliwa
gazowe, gazy do użytku przy w gotowaniu, gazy do ogrzewania, gaz propanowy sprzedawany w butlach do użytku
w palnikach, gaz węglowodorowy skroplony za pomocą
tlenu do użytku w palnikach, paliwa do zapalniczek, ciecze
do zapalniczek papierosowych, paliwo butanowe do zapalniczek, paliwo do grilla, 6 butle gazowe (metalowe), butle metalowe do przechowywania paliw, butle metalowe
do użytku wraz z gazami sprężonymi, metalowe zbiorniki
do przechowywania skroplonych gazów, metalowe zbiorniki
do przechowywania sprzężonych gazów, pojemniki metalowe do gazów płynnych, 11 grille gazowe, kuchenki turystyczne, kuchenki przenośne, palniki gazowe, przenośne palniki
gazowe, grill, grille elektryczne, grille elektryczne do użytku
na wolnym powietrzu, grille kempingowe, zapalarki do grilla, urządzenia do grillowania, płyty grzejne do grillowania,
brykiety ceramiczne do grilli [niepalne], acetylen (palniki do
-), elementy palników paliwowych do katalitycznego spalania paliw, kuchenki na gaz, kuchenki z palnikami gazowymi,
kuchenki połączone z pojemnikami na gaz, piecyki gazowe,
palniki, palniki gazowe, palniki kuchenne ręczne, palniki butanowe do użytku kuchennego, zapalniczki i zapalarki, latarki, czołówki, 34 pojemniczki z gazem do zapalniczek, buteleczki na gaz płynny do zapalniczek.
(210)
(731)
(540)
(540)

508674
(220) 2020 01 03
DUDYCZ WOJCIECH INKO-TIME, Staw
(znak słowno-graficzny)
alpentech

(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 4 naboje z gazem, gaz płynny, gazy palne, paliwa
gazowe, gazy do użytku przy w gotowaniu, gazy do ogrzewania, gaz propanowy sprzedawany w butlach do użytku
w palnikach, gaz węglowodorowy skroplony za pomocą
tlenu do użytku w palnikach, paliwa do zapalniczek, ciecze
do zapalniczek papierosowych, paliwo butanowe do zapalniczek, paliwo do grilla, 6 butle gazowe (metalowe), butle metalowe do przechowywania paliw, butle metalowe
do użytku wraz z gazami sprężonymi, metalowe zbiorniki
do przechowywania skroplonych gazów, metalowe zbiorniki
do przechowywania sprzężonych gazów, pojemniki metalowe do gazów płynnych, 11 grille gazowe, kuchenki turystyczne, kuchenki przenośne, palniki gazowe, przenośne palniki
gazowe, grill, grille elektryczne, grille elektryczne do użytku
na wolnym powietrzu, grille kempingowe, zapalarki do grilla, urządzenia do grillowania, płyty grzejne do grillowania,
brykiety ceramiczne do grilli [niepalne], acetylen (palniki do
-), elementy palników paliwowych do katalitycznego spalania paliw, kuchenki na gaz, kuchenki z palnikami gazowymi,
kuchenki połączone z pojemnikami na gaz, piecyki gazowe,
palniki, palniki gazowe, palniki kuchenne ręczne, palniki butanowe do użytku kuchennego, zapalniczki i zapalarki, latarki, czołówki, 34 pojemniczki z gazem do zapalniczek, buteleczki na gaz płynny do zapalniczek.

Nr ZT8/2020

508696
(220) 2020 01 03
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fiesta the joy of eating

(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.18, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 29 chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane,
chipsy ziemniaczane, curry, cukier, daktyle, dżemy, koncentraty bulionu, koncentraty rosołu, konserwy mięsne, konserwy rybne, migdały, orzechy preparowane, owoce w puszkach, owoce kandyzowane, skórki owocowe, przekąski
na bazie owoców, rodzynki, słone przekąski, kandyzowane
przekąski z owoców, warzywa w puszkach, warzywa suszone, warzywa konserwowane, wiórki kokosowe, 30 słodycze,
wyroby czekoladowe, wyroby cukiernicze, ciasta, kakao,
wyroby z kakao, herbata, kawa, kasze spożywcze, krakersy,
lody spożywcze, makarony, mąka, miód, musztarda, majonez, galaretki owocowe, płatki kukurydziane, płatki owsiane,
przyprawy, ryż, ciastka ryżowe, płatki śniadaniowe, przekąski
z ryżu, przekąski z kukurydzy, przekąski wieloziarniste, przekąski z pieczywa chrupkiego, sosy mięsne, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sos przyprawowy na bazie owoców i warzyw, sól kuchenna, suchary, spaghetti.
508745
(220) 2020 01 07
JAROMA MASZYNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarocin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAROMA MASZYNY SP. Z O.O.
(210)
(731)

(531)

26.04.02, 26.04.07, 26.04.12, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.07,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 7 maszyny do obróbki drewna: wyrówniarki,
grubiarki, strugarki dwustronne, strugarki trzystronne, strugarki czterostronne, strugarko-pilarki, pilarki poziome, pilarki
pionowe, pilarki taśmowe, pilarki tarczowe stołowe, pilarki tarczowo - formatowe, piły panelowe, wielopiły, tokarki,
optymalizerki, prasy, ściski pneumatyczne, frezarki dolnowrzecionowe, frezarko - pilarki, frezarki do obrzeży z polerką,
wiertarko- frezarki, tokarko-frezarki, tokarko-kopiarki, szlifierki, ostrzarki do noży, formatyzerko – czopiarki, oklejarki
jednostronne wąskich płaszczyzn, oklejarki stolikowe wąskich płaszczyzn, oklejarki do płaszczyzn prosto i krzywoliniowych, oklejarki do softformingu, oklejarki jednostronne
ze wstępnym frezowaniem, odciągi trocin, maszyny wielofunkcyjne, wyposażenie specjalne do ww. maszyn, części zamienne do ww. maszyn, urządzenia czyszczące do ww. maszyn, polerki, zespoły (mechanizmy) posuwowe, urządzenia
podcinające, zespoły profilowe, zespoły obcinające - frezujące, urządzenia wiertarsko- frezarskie, agregaty frezowanie
obwiedniowego, zespoły dociskowe, stoliki podpowrowe,

Nr ZT8/2020
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stoliki do czopowania, podtrzymki i trzpienie do frezarek,
uchwyty tokarskie, 35 usługi pośrednictwa w handlu: handel maszynami i urządzeniami związanymi z obróbką drewna, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa (serwis) maszyn,
40 obróbka drewna: usługi w zakresie obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych.
508758
(220) 2020 01 07
ŻYGOWSKI PAWEŁ DORADZTWO, ANALIZY,
INWESTYCJE DEWELOPERSKIE, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKODEWELOPER PRESTIŻOWE NIERUCHOMOŚCI
(210)
(731)

(531) 07.01.08, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 37 budownictwo, konsultacje budowlane, budowa fabryk, budowa i naprawa magazynów, instalacja narzędzi na placach budowy, izolowanie budynków, nadzór
budowlany, rozbiórka budynków, usługi doradztwa budowlanego, wynajem sprzętu budowlanego.
508766
(220) 2020 01 06
TORZ MICHAŁ DERMATOLOGIA DERMATOCHIRURGIA
LASEROTERAPIA DERMATOLOGIA ESTETYCZNA DR N.
MED. MICHAŁ TORZ GABINET DERMATOLOGICZNY,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) DERMACEUM
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 42 badania oraz usługi, - naukowe i techniczne
oraz ich projektowanie, 44 usługi medyczne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi.
(210)
(731)

508768
(220) 2020 01 07
OBARA SŁAWOMIR LEXUS KANCELARIA PRAWNA,
Tomaszów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lex§us LEXUS KANCELARIA PRAWNA
(210)
(731)

(531) 26.01.17, 26.01.19, 27.05.01, 27.05.05, 24.17.25
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 45 usługi prawne, bieżąca
obsługa prawna przedsiębiorstw, usługi prawne dla osób
fizycznych.
(210) 508777
(220) 2020 01 07
(731) WAŁCERZ MATEUSZ KRAWCY, Poznań
(540) (znak słowny)

39

(540) LUVNLUV
(510), (511) 25 artykuły odzieżowe w stylu sportowym, wygodne luźne spodnie, wiatrówki, ubrania codzienne, tuniki,
trykoty [ubrania], trykot, topy z półgolfem, topy z dzianin,
topy sportowe do rozgrzewki, topy [odzież], topy do biegania, topy bez ramiączek, T-shirty z krótkim rękawem,
szorty uciskowe [sliding shorts], szorty sportowe, szorty
[odzież], szorty kąpielowe, szorty gimnastyczne, szorty,
szlafroki wypoczynkowe, szlafroki, swetry [odzież], sukienki
damskie, stroje sportowe, stroje przeciwdeszczowe, stroje
plażowe, stroje do użytku handlowego, spodnie wierzchnie, spodnie wiatroszczelne, spodnie sportowe, spodnie
skórzane, spodnie przeciwdeszczowe, spodnie od dresu,
spodnie [nieformalne], spodnie kolarskie, spodnie dziecięce, spodnie dresowe, spodnie do kolan [bryczesy], spodnie
do rozgrzewki, spodnie do jogi, spodnie do joggingu,
spodnie, spódnico-spodnie, spódnico-spodenki, spódnice
plisowane, spódnice, spódnica-spodnie, spodenki kąpielowe, spodenki, skarpety termoaktywne, skarpety sportowe, skarpetki sportowe, skarpetki męskie, skarpetki dla
sportowców, skarpetki, podomki, podkoszulki sportowe,
podkoszulki z długimi rękawami, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki, płaszcze sportowe, płaszcze przeciwdeszczowe, paski [odzież], opaski na głowę [odzież], okrycia wierzchnie [odzież], okrycia przeciwdeszczowe, odzież
ze skóry, odzież z lateksu, odzież z imitacji skóry, odzież
wodoodporna, odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież
wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież
wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzchnia dla chłopców,
odzież wiatroszczelna, odzież w stylu sportowym, odzież
sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], odzież sportowa, odzież skórzana, odzież rekreacyjna, odzież rekreacyjna, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież
nieprzemakalna, odzież męska, damska i dziecięca, odzież
męska, odzież haftowana, odzież gotowa, odzież gimnastyczna, odzież dziewczęca, odzież dziecięca, odzież dla
chłopców, odzież damska, odzież codzienna, męska bielizna jednoczęściowa, legginsy, kurtki z rękawami, kurtki
z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kurtki wiatroszczelne, kurtki sportowe, kurtki skórzane, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki pikowane [odzież], kurtki koszulowe, kurtki
jako odzież sportowa, kurtki dwustronne, kurtki dresowe,
kurtki budrysówki, kurtki bluzy, kurtki bez rękawów, krótkie
spodnie, krótkie luźne kurtki do pasa, krótkie kurtki ciepłe,
koszulki z nadrukami, koszulki z krótkim rękawem, koszulki
sportowe z krótkimi rękawami, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki polo z dzianiny, koszulki
polo, koszulki piłkarskie, koszulki bez rękawów do biegania,
koszulki bez rękawów, koszule zapinane, koszule z dzianiny,
koszule z długimi rękawami, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, koszule sportowe, koszule, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, komplety sportowe, komplety
odzieżowe ze spodenkami, komplety koszulek i spodenek, komplety do joggingu [odzież], komplety do biegania [odzież], kombinezony [odzież], kominiarki, kolanówki,
kąpielówki, golfy [odzież], getry, garnitury w sportowym
stylu, eleganckie spodnie, dresy wiatroszczelne, dresy ortalionowe, długie luźne stroje, długie kurtki, czapki sportowe,
czapki jako nakrycia głowy, czapki i czapeczki sportowe,
czapki baseballowe, akcesoria na szyję, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bermudy, bermudy (szorty), bezrękawniki, blezery, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy
dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe
z kapturem, bluzy z kapturem, body [odzież], bojówki, bokserki, bryczesy.
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(210) 508778
(220) 2020 01 07
(731) MRÓZ KRZYSZTOF KOSZULLAND, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Koszulland
(510), (511) 25 bielizna osobista, koszule, koszule z krótkimi
rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, alby, czapki
jako nakrycia głowy, dzianina [odzież], garnitury, gorsy koszul, kamizelki, karczki koszul, kombinezony [odzież], kurtki
[odzież], mankiety, odzież.
(210)
(731)
(540)
(540)

508779
(220) 2020 01 07
MRÓZ KRZYSZTOF KOSZULLAND, Łódź
(znak słowno-graficzny)
Koszulland

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 bielizna osobista, koszule, koszule z krótkimi
rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, alby, czapki
jako nakrycia głowy, dzianina [odzież], garnitury, gorsy koszul, kamizelki, karczki koszul, kombinezony [odzież], kurtki
[odzież], mankiety, odzież.
(210) 508785
(220) 2020 01 08
(731) MIKOŁAJEK RYSZARD TECHNO SERWIS, Szeligi
(540) (znak słowny)
(540) EcoSplash
(510), (511) 11 urządzenia do filtrowania wody, instalacje
do dystrybucji wody, filtry do wody pitnej, filtry wody do bidetów elektrycznych, wkłady wymienne do filtrów wodnych,
filtry wody do urządzeń gospodarstwa domowego, ogrzewacze wodne, filtry jako części instalacji domowych lub
przemysłowych, aparatura i urządzenia do uzdatniania wody,
regulatory do wody, niemetalowa aparatura do urządzeń
i instalacji wodnych, urządzenia do jonizacji i odświeżania
powietrza, urządzenia do jonizacji i odświeżania wody, urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, aparatura i instalacje do uzdatniania wody, podgrzewacze wody, sterylizatory
do wody, nakładki myjące do toalety, bidety.
(210)
(731)
(540)
(540)

508793
(220) 2020 01 08
MĄDRZYCKI IRENEUSZ, Kielce
(znak słowno-graficzny)
RAINBOW disc ANALOG AUDIO

(531) 27.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 płyty audio.
508800
(220) 2020 01 08
TERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT8/2020

(540) WAWDERM WARSZAWSKIE DNI DERMATOLOGICZNE

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 książki i podręczniki, materiały do nauczania, albumy, katalogi, czasopisma, gazety, broszury, afisze,
plakaty, plansze, druki, notesy, zeszyty, skoroszyty i teczki
na dokumenty, artykuły papiernicze, artykuły i materiały piśmienne, 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
konkursów edukacyjnych, wystaw z dziedziny edukacji
i kultury, publikowanie książek, czasopism i tekstów innych
niż reklamowe.
508801
(220) 2020 01 08
STAR-TYP SPORT ZAKŁADY WZAJEMNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) sts bonus
(510), (511) 41 administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, administrowanie [organizacja] grą w pokera,
administrowanie [organizacja] usługami w zakresie gier,
rozrywka, rozrywka on-line, rozrywka interaktywna on-line,
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], rozrywka w formie telewizyjnych programów informacyjnych, rozrywka w postaci toczących się teleturniejów, udostępnianie rozrywki w formie programów telewizyjnych, rozrywka
podczas przerw w trakcie imprez sportowych, rozrywka
świadczona za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, organizowanie i prowadzenie gier, bukmacherstwo
[przyjmowanie zakładów na wyścigi konne], usługi organizowania zakładów, zakłady konne, usługi w zakresie zakładów piłkarskich, usługi w zakresie zakładów sportowych,
usługi w zakresie zakładów sportowych on-line, hazard,
usługi hazardowe on-line, udostępnianie kasyn na cele gier
hazardowych, usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami hazardowymi, udostępnianie obiektów
i sprzętu do kasyn i do gier hazardowych, organizowanie
i prowadzenie loterii, usługi kasyn on-line, kasyna, usługi
świadczone przez kasyna.
(210)
(731)

508802
(220) 2020 01 08
TERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) WAWDERM
(510), (511) 16 książki i podręczniki, materiały do nauczania, albumy, katalogi, czasopisma, gazety, broszury, afisze,
plakaty, plansze, druki, notesy, zeszyty, skoroszyty i teczki
na dokumenty, artykuły papiernicze, artykuły i materiały piśmienne, 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
konkursów edukacyjnych, wystaw z dziedziny edukacji
i kultury, publikowanie książek, czasopism i tekstów innych
niż reklamowe.
(210)
(731)

(210) 508805
(220) 2020 01 08
(731) KWIATKOWSKI TOMASZ AVO CORP., Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT8/2020
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(540) AVOCADO style

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 35 usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi
doradcze dotyczące promocji sprzedaży, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi
sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z tkaninami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z torbami, usługi w zakresie sklepów detalicznych
w branży odzieżowej, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią.
508806
(220) 2020 01 08
STAR-TYP SPORT ZAKŁADY WZAJEMNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) sts oferta
(510), (511) 41 administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, administrowanie [organizacja] grą w pokera, administrowanie [organizacja] usługami w zakresie gier, rozrywka,
rozrywka on-line, rozrywka interaktywna on-line, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], rozrywka w formie telewizyjnych programów informacyjnych, rozrywka w postaci
toczących się teleturniejów, udostępnianie rozrywki w formie
programów telewizyjnych, rozrywka podczas przerw w trakcie
imprez sportowych, rozrywka świadczona za pośrednictwem
światowej sieci komunikacyjnej, organizowanie i prowadzenie
gier, bukmacherstwo [przyjmowanie zakładów na wyścigi konne], usługi organizowania zakładów, zakłady konne, usługi w zakresie zakładów piłkarskich, usługi w zakresie zakładów sportowych, usługi w zakresie zakładów sportowych on-line, hazard,
usługi hazardowe on-line, udostępnianie kasyn na cele gier
hazardowych, usługi związane z kasynami, grami na pieniądze
i grami hazardowymi, udostępnianie obiektów i sprzętu do kasyn i do gier hazardowych, organizowanie i prowadzenie loterii,
usługi kasyn on-line, kasyna, usługi świadczone przez kasyna.
(210)
(731)

508808
(220) 2020 01 08
DOXYCHAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) doxy chain

(210)
(731)
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(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 42 przechowywanie danych za pośrednictwem
łańcucha blokowego [blockchain], certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogramowania komputerowego, programowanie oprogramowania do platform
handlu elektronicznego, rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego, programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, programowanie oprogramowania komputerowego do odczytu,
transmisji i organizowania danych, programowanie komputerowe w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania
danych, programowanie oprogramowania operacyjnego
do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, usługi doradcze i informacyjne
związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, programowanie
oprogramowania telekomunikacyjnego, programowanie programów do przetwarzania danych.
508809
(220) 2020 01 08
STAR-TYP SPORT ZAKŁADY WZAJEMNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) bukmacher sts
(510), (511) 41 administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, administrowanie [organizacja] grą w pokera, administrowanie [organizacja] usługami w zakresie gier, rozrywka,
rozrywka on-line, rozrywka interaktywna on-line, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], rozrywka w formie telewizyjnych programów informacyjnych, rozrywka w postaci
toczących się teleturniejów, udostępnianie rozrywki w formie
programów telewizyjnych, rozrywka podczas przerw w trakcie
imprez sportowych, rozrywka świadczona za pośrednictwem
światowej sieci komunikacyjnej, organizowanie i prowadzenie
gier, bukmacherstwo [przyjmowanie zakładów na wyścigi konne], usługi organizowania zakładów, zakłady konne, usługi w zakresie zakładów piłkarskich, usługi w zakresie zakładów sportowych, usługi w zakresie zakładów sportowych on-line, hazard,
usługi hazardowe on-line, udostępnianie kasyn na cele gier
hazardowych, usługi związane z kasynami, grami na pieniądze
i grami hazardowymi, udostępnianie obiektów i sprzętu do kasyn i do gier hazardowych, organizowanie i prowadzenie loterii,
usługi kasyn on-line, kasyna, usługi świadczone przez kasyna.
(210)
(731)

(210) 508810
(220) 2020 01 08
(731) N.V. Nutricia, Zoetermeer, NL
(540) (znak słowny)
(540) MyUniqueMoments
(510), (511) 5 żywność do celów leczniczych, substancje
dietetyczne do celów medycznych, żywność dla dzieci, niemowląt i osób chorych, żywność dla dzieci o szczególnych
wymaganiach dietetycznych, mleko dla dzieci i niemowląt,
niemleczne mleko dla dzieci i niemowląt na bazie roślin, mianowicie mleko pochodzenia roślinnego, warzywnego, zbożowego, na bazie ziaren, orzechów, nasion, roślin strączkowych i owoców, suplementy dietetyczne i odżywcze do celów leczniczych, produkty odżywcze dla celów leczniczych,
preparaty zbożowe dla niemowląt, preparaty witaminowe,
żywność dietetyczna dla kobiet w ciąży, kobiet w okresie laktacji, kobiet karmiących piersią, mleko dietetyczne dla kobiet
w ciąży, kobiet w okresie laktacji, kobiet karmiących piersią,
9 aplikacje komputerowe do pobrania, 41 usługi w zakresie
oświaty (nauczanie), 44 doradztwo medyczne i żywieniowe.
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508813
(220) 2020 01 08
STAR-TYP SPORT ZAKŁADY WZAJEMNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) sts kod
(510), (511) 41 administrowanie [organizacja] usługami
rozrywkowymi, administrowanie [organizacja] grą w pokera, administrowanie [organizacja] usługami w zakresie gier,
rozrywka, rozrywka on-line, rozrywka interaktywna on-line,
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], rozrywka
w formie telewizyjnych programów informacyjnych, rozrywka w postaci toczących się teleturniejów, udostępnianie rozrywki w formie programów telewizyjnych, rozrywka podczas
przerw w trakcie imprez sportowych, rozrywka świadczona
za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, organizowanie i prowadzenie gier, bukmacherstwo [przyjmowanie
zakładów na wyścigi konne], usługi organizowania zakładów,
zakłady konne, usługi w zakresie zakładów piłkarskich, usługi
w zakresie zakładów sportowych, usługi w zakresie zakładów sportowych on-line, hazard, usługi hazardowe on-line,
udostępnianie kasyn na cele gier hazardowych, usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami hazardowymi,
udostępnianie obiektów i sprzętu do kasyn i do gier hazardowych, organizowanie i prowadzenie loterii, usługi kasyn
on-line, kasyna, usługi świadczone przez kasyna.
(210)
(731)

508814
(220) 2020 01 08
STAR-TYP SPORT ZAKŁADY WZAJEMNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) sts freebet
(510), (511) 41 administrowanie [organizacja] usługami
rozrywkowymi, administrowanie [organizacja] grą w pokera, administrowanie [organizacja] usługami w zakresie gier,
rozrywka, rozrywka on-line, rozrywka interaktywna on-line,
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], rozrywka
w formie telewizyjnych programów informacyjnych, rozrywka w postaci toczących się teleturniejów, udostępnianie rozrywki w formie programów telewizyjnych, rozrywka podczas
przerw w trakcie imprez sportowych, rozrywka świadczona
za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, organizowanie i prowadzenie gier, bukmacherstwo [przyjmowanie
zakładów na wyścigi konne], usługi organizowania zakładów,
zakłady konne, usługi w zakresie zakładów piłkarskich, usługi
w zakresie zakładów sportowych, usługi w zakresie zakładów sportowych on-line, hazard, usługi hazardowe on-line,
udostępnianie kasyn na cele gier hazardowych, usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami hazardowymi,
udostępnianie obiektów i sprzętu do kasyn i do gier hazardowych, organizowanie i prowadzenie loterii, usługi kasyn
on-line, kasyna, usługi świadczone przez kasyna.
(210)
(731)

508816
(220) 2020 01 08
WIŃSKI MAREK KANCELARIA RADCY PRAWNEGO,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Winni
(510), (511) 41 usługi koncertów śpiewu, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, doradztwo w zakresie planowania
imprez specjalnych, didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne,
informacja o imprezach rozrywkowych, imprezy taneczne,
obsługa gości na imprezach rozrywkowych, muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych
do występów, koncerty muzyczne na żywo, organizacja występów rozrywkowych na żywo, organizacja przyjęć, organi(210)
(731)

Nr ZT8/2020

zacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, organizacja
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, organizacja
i prezentacja przedstawień na żywo, organizacja i prowadzenie balów, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie rozrywki wizualnej
i muzycznej, organizowanie rozrywki podczas uroczystości
weselnych, organizowanie rozrywki, organizowanie koncertów
muzyki pop, organizowanie imprez w celach rozrywkowych,
organizowanie imprez tanecznych, planowanie przyjęć, planowanie przyjęć [rozrywka], planowanie i przeprowadzanie
imprez [rozrywka], pisanie piosenek, organizowanie występów
na żywo, organizowanie występów muzycznych na żywo, organizowanie widowisk scenicznych, organizowanie widowisk
muzycznych, prezentacja koncertów muzycznych, prezentacja
przedstawień muzycznych, prezentacja imprez rozrywkowych
na żywo, prezentacja koncertów, produkcja przedstawień
na żywo, produkcja przedstawień muzycznych, produkcja
pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy
i piosenkarzy, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy piosenkarzy, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy instrumentalistów, produkcja
koncertów muzycznych, prezentacja występów zespołów
muzycznych na żywo, przedstawienia muzyczne, prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, prowadzenie ceremonii
do celów rozrywkowych, produkcja widowisk na żywo, rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, realizacja imprez rozrywkowych na żywo,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów,
przygotowywanie tekstów do publikacji, przygotowywanie
efektów specjalnych w celach rozrywkowych, rozrywka w postaci koncertów, reżyserowanie przedstawień muzycznych,
rozrywka z udziałem muzyki, rozrywka w postaci występów orkiestr, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego, udostępnianie obiektów i sprzętu do występów grup muzycznych
na żywo, udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych
za pomocą Internetu, usługi artystów estradowych świadczone przez muzyków, udzielanie informacji na temat rozrywki
i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci on-line i Internetu, udzielanie informacji dotyczących rozrywki, usługi
festiwali muzycznych, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
koncertów, usługi orkiestry, usługi miksowania muzyki, usługi
rozrywki dźwiękowej, usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, usługi rozrywkowe świadczone przez wokalistów, usługi rozrywkowe świadczone przez
muzyków, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyczną
grupę wokalną, usługi rozrywkowe świadczone przez grupę
muzyczną, usługi rozrywkowe świadczone przez artystów
scenicznych, usługi rozrywkowe na żywo, usługi rozrywkowe
dostarczające rozrywkę w postaci występów na żywo, usługi
rozrywkowe, usługi rozrywki muzycznej świadczone przez
grupy wokalne, usługi rozrywki muzycznej świadczone przez
grupy instrumentalne, usługi rozrywkowe w zakresie muzyki
jazzowej, usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów
muzycznych, usługi rozrywkowe w postaci występów muzycznych grup wokalnych, usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, usługi w zakresie dostarczania rozrywki
w formie występów muzycznych na żywo, usługi w zakresie
produkcji widowisk na żywo, usługi w zakresie pisania tekstów
piosenek, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi
występów grup muzycznych na żywo, usługi w zakresie sal
tanecznych, zapewnianie sal balowych, zapewnianie rozrywki na żywo, zapewnianie przedstawień na żywo, występy zespołów muzycznych na żywo, występy zespołów rockowych
na żywo, występy muzyczne na żywo, występy muzyczne
i piosenkarskie, zarządzanie stroną artystyczną występów muzycznych, nagrywanie muzyki, produkcja muzyczna, koncerty
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muzyczne, widowiska muzyczne, usługi prezenterów muzyki,
organizowanie koncertów muzycznych, usługi koncertów muzycznych, obsługa koncertów muzycznych, zapewnianie muzyki na żywo, organizowanie wydarzeń muzycznych, organizacja rozrywek muzycznych, publikowanie tekstów muzycznych,
produkcja nagrań muzycznych, przedstawienia muzyczne
na żywo, widowiska muzyczne na żywo, produkcja muzycznych filmów wideo, usługi imprez muzycznych na żywo, usługi
rozrywkowe z udziałem grup muzycznych, usługi rozrywkowe
świadczone przez grupy muzyczne, usługi w zakresie obróbki
poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów,
organizowanie koncertów, organizowanie balów, obsługa sal
tanecznych, organizowanie pokazów tanecznych, udostępnianie sal do tańca i ich wyposażenia, usługi planowania przyjęć,
prowadzenie imprez rozrywkowych, konkursy muzyczne, organizowanie konkursów, organizowanie konkursów w celach
rozrywkowych.
(210) 508829
(220) 2020 01 09
(731) ABOCA S.P.A. SOCIETA ‚ AGRICOLA, Sansepolcro, IT
(540) (znak słowny)
(540) SOLLIEVO
(510), (511) 5 wyroby medyczne na leczenie zaparć,
do usprawniania pracy jelit, leczenia patologii związanych
z układem pokarmowym, wyroby medyczne zawierające rośliny, wyciągi z roślin, zespoły roślin molekularnych, wszystkie
w formie saszetek z granulatem, czopków, spray-ów, maści,
kremów, pomadów, tabletek, kapsułek, kapsułek żelowych
do celów medycznych, pastylek, granulatów, pigułek, herbat
ziołowych, naparów leczniczych, syropów, płynów, cieczy,
balsamów, żeli, proszków i w formie liofilizowanej, mineralne, dietetyczne, witaminowe, odżywcze, bazujące na ziołach suplementy żywnościowe, suplementy żywnościowe
do usprawniania pracy jelit, dietetyczna żywność i napoje
przystosowane do celów medycznych, żywność do szczególnych celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, balsamy do celów medycznych,
olejki lecznicze, narkotyki do celów medycznych, preparaty
ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, wyciągi z ziół
leczniczych do celów medycznych, wyciągi z roślin i ziół do celów medycznych, herbaty ziołowe i napary lecznicze do celów
medycznych, napary lecznicze, środki przeczyszczające, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], wyroby i substancje lecznicze,
preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych,
preparaty i substancje farmaceutyczne, leki i środki lecznicze,
preparaty farmaceutyczne na leczenie zaparć, do usprawniania pracy jelit, leczenia patologii związanych z układem pokarmowym i zapobiegania jej, preparaty higieniczne na leczenie
zaparć, do usprawniania pracy jelit, leczenia patologii związanych z układem pokarmowym i zapobiegania jej, wyroby
medyczne na zapobieganie zaparciom i patologiom związanym z układem pokarmowym, herbaty ziołowe do celów
medycznych, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych,
preparaty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, preparaty higieniczne do celów medycznych, dietetyczna żywność
i substancje przystosowane do celów medycznych, weterynaryjnych i jako żywność dla dzieci, suplementy żywnościowe
dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, wosk dentystyczny, środki odkażające, środki do tępienia szkodników, fungicydy, herbicydy.
(210)
(731)

508903
(220) 2020 01 13
PANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORMULA GRUZ

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.07.19, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, pióra,
długopisy, notatniki, kalendarze, artykuły biurowe, 18 torby,
parasole, plecaki, worki, smycze, 21 kubki, 22 markizy, torby
do pakowania, woreczki, koperty, 25 odzież w tym czapki,
daszki, spodnie, kombinezony, koszulki, bluzy, kamizelki, kurtki, 35 reklamy, 42 projektowanie samochodów.
508975
(220) 2020 01 14
KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) klej

(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.24, 01.01.01,
01.01.05, 01.01.10, 02.01.07, 02.01.23, 19.03.01
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, obuwia, płytek
ściennych, drzewa, drewna, afiszów, tapet, książek, kartonów,
korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych,
tkanin i skóry, 16 kleje do materiałów piśmiennych i do użytku
domowego, w tym kleje do obuwia, płytek ściennych, drzewa,
książek, papierów, kartonów, korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin, skóry, szkła, kryształów,
porcelany, ceramiki i puzzli, 21 pojemniki na kleje.
508982
(220) 2020 01 14
KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) klej
(210)
(731)
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(531)

01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 02.01.07, 02.01.23, 19.03.01,
27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.24, 29.01.14
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, obuwia, płytek
ściennych, drzewa, drewna, afiszów, tapet, książek, kartonów,
korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin i skóry, 16 kleje do materiałów piśmiennych
i do użytku domowego, w tym kleje do obuwia, płytek ściennych, drzewa, książek, papierów, kartonów, korka, styropianu,
ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin, skóry,
szkła, kryształów, porcelany, ceramiki i puzzli, 21 pojemniki
na kleje.
508989
(220) 2020 01 14
RUGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rüger smart logistic

(210)
(731)

Nr ZT8/2020

(540) Concept seven STUDIO

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 07.01.08,
07.01.24, 07.01.25, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18,
26.01.19, 26.01.20, 26.01.22
(510), (511) 42 projektowanie dekoracji wnętrz.
509022
(220) 2020 01 14
SZYMANKIEWICZ KACPER MANUKA CLOTHING
COMPANY, Nowy Tomyśl
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MANUKA clothing company
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 26.04.01,
26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 26.04.19
(510), (511) 39 usługi transportowe, usługi spedycyjne.
508997
(220) 2020 01 14
POLSKIE TOWARZYSTWO ŻYWIENIA
POZAJELITOWEGO, DOJELITOWEGO I METABOLIZMU,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZPITAL DOBREJ PRAKTYKI ŻYWIENIA KLINICZNEGO
Leczenie przez żywienie

(210)
(731)

(531)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.01.01,
26.01.05, 26.01.13, 26.01.18, 26.01.21, 01.15.15, 24.17.05,
24.17.09, 24.13.01, 24.13.22
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (w tym usługi kateringowe
dla szpitali), 44 usługi medyczne, usługi klinik medycznych,
szpitale, świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi
ludźmi.
(210) 509013
(220) 2020 01 14
(731) Free motion Holding AS, Oslo, NO
(540) (znak słowny)
(540) Frontline Academy
(510), (511) 25 uniformy do trenowania sztuk walki, 28 sprzęt
do trenowania sztuk walki, 41 nauka sztuk walki.
(210) 509016
(220) 2020 01 14
(731) KWIATKOWSKA LIDIA CONCEPT7STUDIO, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.04.01, 26.04.02,
26.04.09, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież
dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt
i chłopców, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa,
odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania,
sukienki, suknie, t-shirty, koszulki, bluzy, bluzki, spódnice,
koszule, spodnie, bielizna damska, bielizna męska, bielizna
dziecięca, kurtki, skarpetki, 35 usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie odzieży, usługi sprzedaży hurtowej świadczone
on-line w zakresie odzieży.
509023
(220) 2020 01 14
SKOLMOWSKA MARTA CENTRUM
ZIOŁOLECZNICTWA WILCACCORA, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wilcaccora IMPULSO

(210)
(731)
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(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.11.02,
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 5 suplementy diety do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycznych, środki spożywcze
zawierające kultury bakterii do zastosowania medycznego,
żywność dla niemowląt w tym mleko dla niemowląt, odżywki do celów leczniczych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne do celów leczniczych, witaminy, minerały do celów
medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne
wody do celów leczniczych, napoje dietetyczne przystosowane do celów medycznych, dodatki do żywności i napojów do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze,
herbatki lecznicze, dodatki odżywcze do celów leczniczych.
509037
(220) 2020 01 15
NATURALCROP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fosMAGNUM

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 1 nawozy, nawozy chemiczne, nieorganiczne
nawozy, płynne nawozy, nawozy azotowe, fosforany [nawozy], syntetyczne nawozy, nawozy organiczne, nawozy
naturalne, nawozy złożone, nawozy i użyźniacze, nawozy
do gleby, nawozy dla rolnictwa, nawozy mieszane, nawozy
potasowe, nawozy biologiczne, nawozy morskie, nawozy
mineralne, nawozy hydroponiczne, gleba próchnicza, sole
[nawozy], superfosfaty [nawozy], nawozy, nawozy do trawników, nawozy do trawy, nawozy zawierające przeciwutleniacze, potas kalcynowany [nawozy], nawozy z trocin,
nawozy użyźniające glebę, nawozy dla rolnictwa, biologiczne nawozy azotowe, nawozy do użytku domowego,
nawozy z mączki rybnej, nawozy bez zawartości chloru,
nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, nawozy zawierające związki azotu, chemicznie zmienione nawozy złożone,
nawozy do roślin doniczkowych, nawozy do użyźniania
gleby, kompost z przegniłych liści [nawozy], środki do nawożenia ogrodu [nawozy], nawozy do trawy lub terenów
trawiastych, nawozy naturalne wykonane ze składników
morskich, nawozy zawierające azot i magnez (Mg), nawozy
do gleby i ziemi doniczkowej, nawozy dla rolnictwa z alg
morskich, nawozy z dużą ilością substancji odżywczych,
nawozy sztuczne do użytku w rolnictwie, nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania gleby, nawozy biologiczne stosowane do obróbki nasion, kompost, obornik,
nawozy, ekstrakty z wodorostów do użytku jako nawozy,
nawozy uzyskane metodą przetwarzania odpadów przez
dżdżownice, nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników dla ogrodnictwa, substancje chelatowe do użytku jako
nawozy do listowia roślin, substancje odżywcze [nawozy]
w płynnej formie do użytku w rolnictwie, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, mieszanki substancji chemicznych i materiałów
naturalnych do użytku jako nawozy ogrodnicze, mieszanki
substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, kultury mikroorganizmów
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów oraz
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herbicydów oraz, insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
preparaty do nawożenia, środki chemiczne dla rolnictwa,
środki chemiczne stosowane w ogrodnictwie, hormony
do przyspieszania dojrzewania owoców i warzyw, preparaty do nawożenia gleby, preparaty do nawożenia pogłównego [humus] do trawników, preparaty do nawożenia
pogłównego do trawników, humus, pokrycia humusowe,
gleba do upraw, preparaty z mikroelementów dla roślin,
kultury mikroorganizmów do celów przemysłowych, środki
do ochrony nasion, preparaty do regulacji wzrostu roślin,
preparaty chemiczne do użyźniania gleby, mineralne preparaty do użyźniania gleby, chemiczne preparaty do uzdatniania gleby, chemiczne preparaty do wzbogacania gleby,
preparaty chemiczne do stabilizowania gleby, preparaty
chemiczne do obróbki gleby, środki poprawiające glebę
[inne niż wyjaławiające], środki poprawiające kondycję gleby, środki poprawiające kondycję gleby do użytku ogrodniczego, środki poprawiające kondycję gleby do użytku
rolniczego, preparaty poprawiające kondycję gleby, preparaty do użyźniania gleby, preparaty do nawożenia gleby,
substancje do poprawy stanu gleby, polepszacze do gleby,
preparaty do odżywiania gleby, dodatki chemiczne do gleby, substancje do uzdatniania gleby, środki do uzdatniania gleby do celów ogrodniczych, środki do uzdatniania
gleby do celów rolniczych, środki do uzdatniania gleby
do podawania do gleby przygotowanej do siewu nasion,
[inne niż wyjaławiające], preparaty chemiczne do użyźniania gleby [inne niż sterylizujące], środki do uzdatniania
gleby do zwiększania wzrostu produktów rolnych, środki
do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu produktów
ogrodowych, 5 środki chwastobójcze, środki robakobójcze,
środki przeciw pasożytom, fungicydy, fungicydy biologiczne, środki chemiczne dla leśnictwa [fungicydy], insektycydy, insektycydy do użytku w rolnictwie, środki chemiczne
dla leśnictwa [insektycydy], środki do tępienia szkodników,
środki odstraszające pasożyty zewnętrzne, pestycydy rolnicze, pestycydy do celów ogrodniczych, pestycydy, podłoża
dla kultur bakteryjnych, preparaty przeciwpasożytnicze pochodzenia chemicznego, preparaty przeciwpasożytnicze
pochodzenia roślinnego, środki chemiczne dla leśnictwa
[przeciwpasożytnicze], preparaty przeciwpasożytnicze,
śnieć zbożowa [preparaty chemiczne do usuwania -], środki przeciw roślinom skrytopłciowym, preparaty do tępienia
larw, larwicydy, preparaty hamujące rozwój larw, preparaty
do sterylizacji gleby, biopestycydy rolnicze, preparaty chemiczne do usuwania śnieci zbożowej, preparaty chemiczne
do zwalczania pleśni, preparaty chemiczne do zwalczania
chorób winorośli, preparaty chemiczne do zwalczania
szkodników, preparaty do niszczenia robactwa, preparaty
do niszczenia szkodników, preparaty grzybobójcze do stosowania w ogrodnictwie.
509067
(220) 2020 01 15
MICHAŁOWICZ IWONA OXY-HOUSE TLENOTERAPIA
HIPERBARYCZNA, Łomianki
(540) (znak słowny)
(540) OXY-HOUSE
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi świadczone w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, higieny i urody dla ludzi.
(210)
(731)

(210)
(731)

509097
(220) 2020 01 16
KOWALCZYK AGATA AGRO FONDS CONSULTING,
Warszawa
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(540) (znak słowny)
(540) OTOP
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(210)
(731)
(540)
(540)

509103
(220) 2020 01 16
WIDERA MICHAŁ TOMASZ, Zabrze
(znak słowno-graficzny)
Pub fn

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie
komputerowe do kompresji danych, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie komputerowe
do automatyzacji hurtowni danych, oprogramowanie komputerowe do analizy informacji rynkowych, oprogramowanie
komputerowe do przetwarzania informacji rynkowych, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów cyfrowych, pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania danymi, oprogramowanie komputerowe do monitorowania systemów komputerowych, pobieralne oprogramowanie komputerowe do transmisji informacji, oprogramowanie
komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych,
oprogramowanie komputerowe do przetwarzania plików
z muzyką cyfrową, oprogramowanie komputerowe do monitorowania, kontrolowania i przeprowadzania operacji w świecie rzeczywistym, komputerowe oprogramowanie użytkowe
do transmisji strumieniowej audiowizualnych treści medialnych za pośrednictwem Internetu, elektroniczne bazy danych,
oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz
danych, oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, silniki baz danych, oprogramowanie do serwerów baz danych, programy komputerowe umożliwiające
dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line,
oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, serwery komputerowych
baz danych, wbudowane oprogramowanie, wbudowane
oprogramowanie operacyjne, sterowniki urządzeń i oprogramowania wbudowanego w urządzenia, sterowniki urządzeń,
sterowniki oprogramowania do urządzeń elektronicznych
umożliwiające sprzętowi komputerowemu i urządzeniom
elektronicznym komunikację między sobą, sterowniki dysków
twardych, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych,
rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych,
usługi kodowania danych, badania dotyczące programów
komputerowych, badania nad oprogramowaniem komputerowym, badania w zakresie programowania komputerowego,
badania projektowe związane z oprogramowaniem, badania
w zakresie oprogramowania komputerowego, badania związane z opracowywaniem oprogramowania komputerowego,
badania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, badania w dziedzinie
programów i oprogramowania komputerowego, badania
związane z opracowywaniem programów i oprogramowania
komputerowego, eksploracja danych, aktualizacja stron głównych dla osób trzecich, opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głównych, projektowanie i aktualizacja stron
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głównych i stron internetowych, aktualizacja stron głównych
do sieci komputerowych, projektowanie i opracowywanie
systemów komputerowych, hosting, oprogramowanie jako
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania do urządzeń wbudowanych,
projektowanie oprogramowania do urządzeń wbudowanych,
projektowanie oprogramowania do przetwarzania sygnałów
cyfrowych, opracowywanie oprogramowania do przetwarzania sygnałów cyfrowych, projektowanie sprzętu do przetwarzania sygnałów cyfrowych, opracowywanie sprzętu do przetwarzania sygnałów cyfrowych, monitorowanie sygnałów
telekomunikacyjnych, analiza sygnałów telekomunikacyjnych,
testowanie sygnałów telekomunikacyjnych, projektowanie
baz danych, opracowywanie baz danych, projektowanie komputerowych baz danych, instalacja oprogramowania do baz
danych, opracowywanie oprogramowania komputerowych
baz danych, projektowanie oprogramowania komputerowych baz danych, usługi związane z opracowywaniem baz
danych, programowanie oprogramowania do zarządzania
bazami danych, projektowanie i opracowywanie programów
komputerowych baz danych, badania naukowe prowadzone
przy użyciu baz danych, projektowanie i opracowywanie baz
danych, programowanie komputerów, programowanie stron
internetowych, programowanie animacji komputerowych,
programowanie sprzętu do przetwarzania danych, programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania,
programowanie komputerowe dla osób trzecich, programowanie programów do przetwarzania danych, programowanie
komputerowe w zakresie gier komputerowych, programowanie komputerów i konserwacja programów komputerowych, programowanie komputerów na potrzeby Internetu,
programowanie oprogramowania do gier komputerowych,
programowanie oprogramowania do gier wideo, programowanie komputerów w dziedzinie medycyny, usługi doradcze
i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem
i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne związane z programowaniem komputerów,
testowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie i testowanie oprogramowania, testowanie programów
komputerowych.
509120
(220) 2020 01 17
KANIGOWSKA MAŁGORZATA USŁUGI
KOREPETYTORSKIE MARGO-FLYING POLYGLOT,
Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) LATAJĄCY POLIGLOTA
(510), (511) 9 dane zapisane elektronicznie, dane zapisane
elektronicznie z Internetu, utrwalone na nośnikach informacje
i dane, nagrania wideo z muzyką, nagrania wideo z muzyką,
do pobrania, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach,
pliki multimedialne do pobrania, pliki graficzne do pobierania,
zapisane pliki danych, pliki muzyczne do pobierania, 16 materiały drukowane, drukowane materiały ilustracyjne, biuletyny
[materiały drukowane], drukowane materiały dydaktyczne,
drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane materiały piśmienne, terminarze [materiały drukowane], 25 odzież, odzież męska, odzież codzienna,
odzież sportowa, odzież rekreacyjna, szaliki [odzież], rękawiczki [odzież], swetry [odzieżą, 41 usługi w zakresie tłumaczeń
ustnych, świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, tłumaczenia, usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi wydawnicze i reporterskie, edukacja, rozrywka i sport.
(210)
(731)
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509130
(220) 2020 01 17
JERZYK NICOLAS PATRICE, WOLSKI MARCIN FOX
PROMOTION SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUYAPARTMENT POLAND
(210)
(731)

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], timesharing nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, agencje nieruchomości,
zarządzanie nieruchomością, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, organizowanie wynajmu nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), usługi
zarządzania nieruchomościami, usługi doradcze dotyczące
nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, organizowanie
finansowania zakupu nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości
handlowych, organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], doradztwo w zakresie nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, wynajem nieruchomości i majątku,
wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości],
usługi w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, wycena i zarządzanie nieruchomościami,
biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, skomputeryzowane usługi
informacyjne dotyczące nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi finansowe
dotyczące własności nieruchomości, doradztwo dotyczące
inwestowania w nieruchomości, usługi doradcze dotyczące
wyceny nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących
rynku nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi
zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi agencji w zakresie
dzierżawy nieruchomości, usługi zarządzania inwestycjami
w zakresie nieruchomości, pi usługi w zakresie wyszukiwania
nieruchomości mieszkaniowych, planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, organizowanie umów
dzierżawy i najmu nieruchomości, usługi agencji w zakresie
komercyjnych nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu
budynków, doradztwo związane z kredytami hipotecznymi
na nieruchomości mieszkaniowe, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków.
509133
(220) 2020 01 17
JERZYK NICOLAS PATRICE, WOLSKI MARCIN FOX
PROMOTION SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) rentflat POLAND

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości (tylko nieruchomości], timesharing nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, agencje nieruchomości,
zarządzanie nieruchomością, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, organizowanie
wynajmu nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, inwestowanie
w nieruchomości, agencje mieszkaniowe (nieruchomości),
usługi zarządzania nieruchomościami, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące
nieruchomości, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości,
organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie
informacji dotyczących nieruchomości, organizacja najmu
nieruchomości handlowych, organizowanie dzierżawy (tylko nieruchomości], doradztwo w zakresie nieruchomości,
pomoc w zakupie nieruchomości, wynajem nieruchomości
i majątku, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], usługi w zakresie nieruchomości, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, wycena i zarządzanie nieruchomościami, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych,
usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi
finansowe dotyczące własności nieruchomości, doradztwo
dotyczące inwestowania w nieruchomości, usługi doradcze
dotyczące wyceny nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości
komercyjne, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości,
usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi
w zakresie zarządzania nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, planowanie dotyczące
powiernictwa w zakresie nieruchomości, organizowanie
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, usługi agencji
w zakresie komercyjnych nieruchomości, usługi zarządzania
nieruchomościami w systemie timesharingu, usługi agencji
nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi,
usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków.
(210)
(731)
(540)
(540)

509138
(220) 2020 01 17
ILYAS KAYA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
FF LIFE
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(531) 26.02.07, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 balerinki, baletki, botki, buty, buty do kostki,
buty dziecięce, buty na wysokim obcasie, buty na rzepy, buty
na płaskim obcasie, buty na platformie, buty nieprzemakalne,
buty robocze, buty skórzane, buty sportowe, buty sznurowane, buty turystyczne, buty wsuwane, buty za kostkę, buty
zimowe, chodaki drewniane w stylu japońskim, drewniaki
i sandały w stylu japońskim, japonki, kalosze, kapcie, kapcie
skórzane, obuwie codzienne, obuwie dla dzieci, obuwie dla
kobiet, obuwie dla mężczyzn, pantofle domowe, sandały,
sandały damskie, sandały męskie, sandały w stylu japońskim,
skórzane sandały w stylu japońskim, sandały, drewniaki, tenisówki, półbuty, koturny, apaszki, artykuły odzieżowe w stylu
sportowym, bandany na szyję, bermudy, bielizna damska,
bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna funkcjonalna, bielizna nocna, bielizna termoaktywna, bikini, biustonosze, biustonosze bez ramiączek, biustonosze miękkie,
biustonosze sportowe, blezery, bluzki, bluzy dresowe, bluzy
polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, bojówki, bokserki, bokserki damskie, chustki
na głowę, chusty, ciepłe kurtki robocze, dresy ortalionowe,
długa bielizna, długie kurtki, długie luźne stroje, długie szale damskie, dresy wiatroszczelne, duże luźne kaptury, dżinsy,
eleganckie spodnie, funkcjonalne koszulki termoaktywne,
funkcjonalne spodnie termoaktywne, galowa odzież wieczorowa, garnitury, garnitury damskie, garnitury męskie, garnitury trzyczęściowe [odzież], garnitury w sportowym stylu,
golfy, grube płaszcze, gumowe płaszcze nieprzemakalne,
halki, półhalki, kamizelki, kamizelki [bezrękawniki], kamizelki
puchowe, kamizelki pikowane, kamizelki skórzane, kamizelki
z polaru, kąpielówki, komplety koszulek i spodenek, komplety odzieżowe ze spodenkami, komplety skórzane, kostiumy,
kostiumy kąpielowe, kostiumy kąpielowe dla dzieci, kostiumy kąpielowe dla kobiet, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn,
koszule, koszule ciążowe, koszule codzienne, koszule do garniturów, koszule eleganckie, koszule hawajskie, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, koszule nocne, koszule sztruksowe, koszule z długimi rękawami, koszule z krótkimi rękawami,
koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, koszulki bez
rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, koszulki typu rashguard, kożuchy, krawaty, krótkie kurtki ciepłe, krótkie luźne
kurtki do pasa, krótkie spodnie, krótkie płaszcze, kurtki, kurtki
bez rękawów, kurtki budrysówki, kurtki dresowe, kurtki dwustronne, kurtki dżinsowe, kurtki futrzane, kurtki jako odzież
sportowa, kurtki pikowane, kurtki pilotki, kurtki puchowe,
kurtki skórzane, kurtki sportowe, kurtki zamszowe, legginsy,
letnie sukienki, majtki, majtki damskie, marynarki od garniturów, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki,
męskie płaszcze, ocieplacze, ocieplacze na kolana [odzież],
ocieplacze na ręce [odzież], ocieplacze szyi, ocieplane kamizelki, ocieplane kurtki, odzież codzienna, odzież damska,
odzież sportowa, odzież wierzchnia dla chłopców, odzież
wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla mężczyzn,
odzież ze skóry, paski, pidżamy, płaszcze damskie, podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe,
podkoszulki z długimi rękawami, polary, płaszcze, półgolfy,
rybaczki, rękawice, w tym rękawice ze skóry, rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki zimowe, skarpetki, skarpetki
antypoślizgowe, skarpetki męskie, skarpetki wełniane, skarpety do kostek, slipy męskie, figi damskie, spodenki, spodnie
[nieformalne], spodnie dresowe, spodnie skórzane, spodnie
sportowe, sukienki damskie, swetry, swetry bez rękawów,
swetry polo, swetry rozpinane, swetry z dekoltem w serek,
swetry z golfem, swetry z okrągłym wykończeniem przy
szyi, swetry z półgolfem, szaliki, szorty, berety, czapki, czapki
bejsbolówki, czapki futrzane, czapki i czapeczki sportowe,
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czapki sportowe, czapki wełniane, czapki z daszkiem, daszki
przeciwsłoneczne, kapelusze, kapelusze przeciwdeszczowe,
kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe, kaszkiety,
nakrycia głowy dla dzieci, opaski na głowę, skórzane nakrycia
głowy, termoaktywne nakrycia głowy, 35 organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizacja wystaw w celach reklamowych i handlowych, organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub
reklamowych, prowadzenie wystaw w celach reklamowych
i handlowych, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych
targów handlowych on-line, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone
on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z obuwiem, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych
i promocyjnych, reklama korespondencyjna, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych]: rozpowszechnianie reklam
poprzez Internet.
509150
(220) 2020 01 17
Shenzhen Qianzimei Cosmetics Co., Ltd.,
Shenzhen City, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELLIECOO
(210)
(731)

(531) 27.05.17
(510), (511) 5 roztwory do szkieł kontaktowych, preparaty
czyszczące do szkieł kontaktowych, roztwory nawilżające
do soczewek kontaktowych, roztwory do płukania soczewek
kontaktowych, roztwory do dezynfekcji soczewek kontaktowych, roztwory neutralizujące do soczewek kontaktowych,
roztwory do sterylizacji soczewek kontaktowych, preparaty
czyszczące do szkieł kontaktowych, 9 okulary przeciwoślepieniowe, okulary, etui na okulary, półfabrykaty soczewek
kontaktowych, okulary korekcyjne, okulary dla dzieci, okulary
ochronne, szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe, soczewki do okularów.
509151
(220) 2020 01 17
TAKE!CUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAKE CUP!

(210)
(731)

(531) 01.15.11, 24.17.04, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 21 kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, naczynia na napoje, zastawa stołowa, zastawa stołowa
inna niż noże, widelce i łyżki, serwisy do kawy [zastawa stołowa], filiżanki, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, sylikonowe pokrywki do żywności wielokrotnego użytku, 35 reklama, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
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środkach przekazu, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, usługi pośrednictwa w handlu, 43 kafeterie [bufety], wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie naczyń stołowych, usługi cateringowe.

(540) OLEJE WROCŁAW

(210) 509186
(220) 2020 01 18
(731) SOCHACZEWSKA MONIKA, Potoczek
(540) (znak słowny)
(540) lookoverspace
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(531) 19.01.01, 19.01.06, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
w zakresie następujących towarów: oleje niemineralne
do celów przemysłowych, oleje i smary mineralne do celów
przemysłowych, oleje silnikowe, oleje do silników samochodowych, oleje przekładniowe, oleje technologiczne, smary
samochodowe, smary przemysłowe, sorbenty, maty sorbcyjne, chemia techniczna, odzież ochronna, preparaty i artykuły higieniczne, przewody hydrauliczne, zasuwy, zawory,
łożyska, paski klinowe do silników, szczeliwa, sznury, taśmy
uszczelniające.

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

509210
(220) 2020 01 20
SZWEDO ROBERT DRS, Morawica
(znak słowno-graficzny)
Heavy Duty krafter AL AGRO LINE BATTERIEN

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

(531)

11.07.99, 19.01.12, 26.11.12, 26.04.06, 26.11.09, 24.17.19,
25.05.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 akumulatory do pojazdów, akumulatory samochodowe.
509216
(220) 2020 01 20
FRAWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wolsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRAWENT

(210)
(731)

(531) 19.01.01, 26.13.25, 26.02.07, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 podajniki z metalu, 7 przenośniki, przenośniki przemysłowe, przenośniki wibracyjne, przenośniki łańcuchowe, przenośniki taśmowe, przenośniki hydrauliczne,
taśmowe (przenośniki), maszyny rolkowe (przenośniki), stałe
przenośniki taśmowe, pionowe przenośniki kubełkowe, ruchome przenośniki ślimakowe, prasy (maszyny przemysłowe), 11 wentylatory ssące, wentylatory osiowe, wentylatory
elektryczne, wentylatory dachowe, wentylatory wywiewne,
okapy zawierające wentylatory wyciągowe, wentylatory
do systemów wentylacji, wentylatory osiowe do klimatyzacji,
wentylatory do urządzeń wyciągowych dymów, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), 40 tłoczenie metalu, tłoczenie metali, obróbka metalu (tłoczenie).
(210) 509222
(220) 2020 01 20
(731) WIĘCZKOWSKI PIOTR, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)

509224
(220) 2020 01 20
WIĘCZKOWSKI PIOTR, Katowice
(znak słowno-graficzny)
OLEJE WARSZAWA

(531) 19.01.01, 19.01.06, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
w zakresie następujących towarów: oleje niemineralne
do celów przemysłowych, oleje i smary mineralne do celów
przemysłowych, oleje silnikowe, oleje do silników samochodowych, oleje przekładniowe, oleje technologiczne, smary
samochodowe, smary przemysłowe, sorbenty, maty sorbcyjne, chemia techniczna, odzież ochronna, preparaty i artykuły higieniczne, przewody hydrauliczne, zasuwy, zawory,
łożyska, paski klinowe do silników, szczeliwa, sznury, taśmy
uszczelniające.
(210)
(731)
(540)
(540)

509227
(220) 2020 01 20
WIĘCZKOWSKI PIOTR, Katowice
(znak słowno-graficzny)
OLEJE KRAKÓW

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 19.01.01, 19.01.06
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
w zakresie następujących towarów: oleje niemineralne
do celów przemysłowych, oleje i smary mineralne do celów
przemysłowych, oleje silnikowe, oleje do silników samochodowych, oleje przekładniowe, oleje technologiczne, smary
samochodowe, smary przemysłowe, sorbenty, maty sorbcyjne, chemia techniczna, odzież ochronna, preparaty i artykuły higieniczne, przewody hydrauliczne, zasuwy, zawory,
łożyska, paski klinowe do silników, szczeliwa, sznury, taśmy
uszczelniające.
(210)
(731)

509233
(220) 2020 01 20
TABLON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TABLON PHARMA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety
do użytku dietetycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych,
mineralne suplementy diety, probiotyki, suplementy diety
w płynie, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy
diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, mieszanki do picia będące suplementami diety, witaminy i preparaty witaminowe, dodatki
witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające organizm
w niezbędne witaminy i mikroelementy, dodatki odżywcze,
uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych,
wszystkie wyżej wymienione z wyłączeniem preparatów psychotropowych.
509246
(220) 2020 01 20
TABLON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TABLON GROUP
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety
do użytku dietetycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych,
mineralne suplementy diety, probiotyki, suplementy diety
w płynie, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy
diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, mieszanki do picia będące suplementami diety, witaminy i preparaty witaminowe, dodatki
witaminowe i mineralne, preparaty wzbogacające organizm
w niezbędne witaminy i mikroelementy, dodatki odżywcze,
uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych,
wszystkie wyżej wymienione z wyłączeniem preparatów psychotropowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

509251
(220) 2020 01 21
PIETRUSZKA TOMASZ, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
EKSPEDYCJA EXPRESS

(531) 02.01.16, 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 pisanie scenariuszy, usługi związane z pisaniem scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż
reklamowe, organizacja gier.

(210)
(731)
(540)
(540)
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509253
(220) 2020 01 21
WŁODARCZYK JAKUB JW INVEST, Poznań
(znak słowno-graficzny)
Król Materacy

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi handlu hurtowego i detalicznego
w stacjonarnych punktach sprzedaży oraz za pośrednictwem sieci Internet związane ze sprzedażą łóżek, stolików
nocnych, komód, szafek, stelaży do łóżek, materacy, pościeli, kołder, poduszek, koców, poszewek na kołdry i poduszki,
prześcieradeł.
(210) 509254
(220) 2020 01 21
(731) JACOŃ BARTŁOMIEJ PLUS-PHARMA, Mikołów
(540) (znak słowny)
(540) DIARRHI norm
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne oraz
weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub
weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety
dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy.
(210) 509259
(220) 2020 01 21
(731) BERLIN-CHEMIE AG, Berlin, DE
(540) (znak słowny)
(540) GRIPVIS
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 10 urządzenia, przyrządy i instrumenty medyczne.
(210) 509317
(220) 2020 01 22
(731) WIERUCKA KATARZYNA ACH, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) ACHARD
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku
z materiałami budowlanymi, sprzedaż hurtowa i detaliczna
betonu, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, 36 doradztwo w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena
i zarządzanie nieruchomościami, agencje nieruchomości,
organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie finansowania projektów budowlanych, zarządzanie nieruchomościami, wynajem domów, wynajem nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, dzierżawa
lub wynajem budynków, 37 doradztwo inżynieryjne (usługi
budowlane), budowa i naprawa magazynów, budownictwo,
ciesielstwo, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie
i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie
i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, izolowanie budynków, konsultacje
budowlane, malowanie, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji grzewczych, murarstwo, nadzór budowlany,
rozbiórka budynków, tynkowanie, tapetowanie, układanie
kabli, usługi dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, usługi elektryków, usługi hydrauliczne, uszczelnianie budynków,
wiercenie studni, wynajem koparek, wynajem żurawi, budowa domów, usługi budowlane i konstrukcyjne, wznoszenie
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budynków i innych konstrukcji, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, wynajem sprzętu budowlanego,
wynajem dźwigów.
(210)
(731)
(540)
(540)
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(540) ZAKŁADY DROBIARSKIE Koziegłowy

509318
(220) 2020 01 22
WIERUCKA KATARZYNA ACH, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
ACHARD

(531)
(531)

24.17.02, 26.03.01, 26.03.07, 26.03.19, 26.03.23, 27.05.01,
27.05.04, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku
z materiałami budowlanymi, sprzedaż hurtowa i detaliczna
betonu, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, 36 doradztwo w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena
i zarządzanie nieruchomościami, agencje nieruchomości,
organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie finansowania projektów budowlanych, zarządzanie nieruchomościami, wynajem domów, wynajem nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, dzierżawa
lub wynajem budynków, 37 doradztwo inżynieryjne (usługi
budowlane), budowa i naprawa magazynów, budownictwo,
ciesielstwo, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie
i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie
i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, izolowanie budynków, konsultacje
budowlane, malowanie, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji grzewczych, murarstwo, nadzór budowlany,
rozbiórka budynków, tynkowanie, tapetowanie, układanie
kabli, usługi dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, usługi elektryków, usługi hydrauliczne, uszczelnianie budynków,
wiercenie studni, wynajem koparek, wynajem żurawi, budowa domów, usługi budowlane i konstrukcyjne, wznoszenie
budynków i innych konstrukcji, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, wynajem sprzętu budowlanego,
wynajem dźwigów.
509329
(220) 2020 01 22
ZAKŁADY DROBIARSKIE KOZIEGŁOWY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Koziegłowy
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

01.03.01, 01.03.09, 01.03.12, 05.01.08, 05.01.16, 07.01.08,
07.01.09, 07.01.24, 26.02.01, 26.04.06, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.15
(510), (511) 29 mięso i wędliny drobiowe, wyroby mięsne,
tusze drobiowe, gotowe dania składające się głównie z mięsa, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: mięso i wędliny drobiowe, wyroby mięsne, tusze drobiowe, gotowe
dania składające się głównie z mięsa, promocja sprzedaży
mięsa drobiowego i wyrobów z mięsa drobiowego.
(210) 509401
(220) 2020 01 24
(731) BŁAŻEJEWSKA LIDIA ANI-LIFE, Łęka Opatowska
(540) (znak słowny)
(540) ANI-LIFE
(510), (511) 20 słupki do drapania dla kotów.
(210) 509448
(220) 2020 01 25
(731) OLTON ŁUKASZ, Zielonka
(540) (znak słowny)
(540) Lodolandia
(510), (511) 43 bary, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, oferowanie żywności i napojów
w bistrach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, przygotowanie posiłków i napojów, serwowanie
jedzenia i napojów, serwowanie żywności w restauracjach
i barach, usługi barów i restauracji, usługi barów kawowych,
usługi barów typu fast-food na wynos, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji fast-food, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji szybkiej obsługi,
usługi barów w zakresie szybkiej obsługi, usługi w zakresie
jedzenia na wynos, usługi w zakresie przygotowania posiłków, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

507038, 508411, 508456, 508468, 508975, 508982, 509037, 509097

2

507685, 508411

3

499758, 499770, 499780, 499782, 507038, 507504, 508034, 508036, 508061, 508404, 508411, 508634, 508766

4

508162, 508411, 508672, 508674

5

496003, 499738, 507558, 507711, 507725, 508034, 508036, 508251, 508400, 508810, 508829, 509023, 509037,
509150, 509233, 509246, 509254, 509259

6

506980, 508153, 508156, 508162, 508672, 508674, 509216

7

505522, 506084, 507797, 508411, 508599, 508745, 509216

8

508061, 508163, 508411, 508599

9

492188, 499822, 504374, 504624, 505074, 506084, 506562, 507033, 507764, 507768, 508123, 508126, 508168,
508411, 508448, 508564, 508589, 508591, 508597, 508793, 508810, 509103, 509120, 509150, 509210

10

506562, 508034, 508036, 509259

11

504624, 506150, 508162, 508411, 508546, 508588, 508672, 508674, 508785, 509216

12

506995, 507797, 508411, 508625

13

507797, 508216

14

504624, 508281

16

504355, 504374, 504972, 508168, 508404, 508411, 508444, 508450, 508451, 508453, 508454, 508472, 508564,
508636, 508800, 508802, 508903, 508975, 508982, 509120

17

507685

18

508061, 508413, 508444, 508450, 508451, 508453, 508454, 508472, 508903

19

506260, 506980, 507083, 507292, 507685, 508207

20

508061, 508282, 508614, 509401

21

507692, 508061, 508162, 508163, 508408, 508411, 508903, 508975, 508982, 509151

22

508411, 508903

25

499132, 504374, 505147, 506786, 508092, 508168, 508411, 508564, 508777, 508778, 508779, 508903, 509013,
509022, 509120, 509138, 509186

26

508061

27

508411

28

504374, 505147, 508123, 508126, 509013

29

507442, 507893, 508247, 508696, 509329

30

504691, 507442, 507893, 508247, 508259, 508696

31

507442, 507893

32

504691, 508175

33

495823, 508175

34

506150, 508672, 508674

35

495823, 504355, 504624, 504972, 504979, 505074, 506260, 507038, 507044, 507252, 507504, 507524, 507795,
507901, 508049, 508162, 508168, 508175, 508219, 508231, 508251, 508281, 508411, 508448, 508456, 508468,
508594, 508604, 508614, 508625, 508634, 508639, 508745, 508768, 508805, 508903, 509022, 509138, 509151,
509222, 509224, 509227, 509253, 509317, 509318, 509329

36

506260, 507437, 507548, 507764, 507795, 507901, 508049, 508589, 508591, 508596, 508600, 509130, 509133,
509317, 509318

Nr ZT8/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

53

1

2

37

506084, 506260, 506980, 507083, 507292, 507483, 508153, 508156, 508411, 508596, 508600, 508625, 508626,
508745, 508758, 509216, 509317, 509318

38

505074, 507252, 507260, 507768, 508231, 508448

39

508411, 508625, 508989

40

507038, 507797, 508153, 508156, 508599, 508625, 508745, 509216

41

493905, 498924, 499812, 504374, 504972, 504979, 505074, 505147, 505890, 507252, 507524, 507795, 507901,
508019, 508097, 508168, 508175, 508231, 508457, 508800, 508801, 508802, 508806, 508809, 508810, 508813,
508814, 508816, 509013, 509120, 509251

42

504624, 505074, 505890, 506904, 506980, 507038, 507562, 507764, 507901, 508019, 508097, 508231, 508411,
508594, 508597, 508625, 508766, 508808, 508903, 509016, 509103

43

499745, 504979, 505147, 507385, 508997, 509151, 509448

44

495814, 498924, 505808, 505890, 506562, 507044, 507483, 508456, 508457, 508468, 508634, 508637, 508766,
508810, 508997, 509067

45

504972, 505074, 506904, 507795, 508049, 508614, 508768

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

100 LAT SPÓŁDZIELNI
ACHARD
ACHARD
Alpen Camping GAS ENERGY
alpentech
ANDE
ANI-LIFE
ATLANTIS HOME
ATLANTIS Office
AVOCADO style
bella tampo
bioskutecznie
BiznesMamy
BOXMARKET.EU
bukmacher sts
BUYAPARTMENT POLAND
cafete HERBATA KAWOWA
CAMPLAND
CARLO ROSSI
Concept seven STUDIO
Contril
Contril
CRea TInIo TOP 2000
CYBERLAW BY JUDYTA
CZIKO Sklep Zoologiczny
CZYŚCI BABA
DataSpire
DERMACEUM
DIARRHI norm
DIGITREE GROUP
DINO M. MAJKA
doxy chain
dr n. med. Łukasz Kmieciak
Centrum Leczenia Bólów Głowy
DREAM BODY
DYLEMADKI
DYLEMATKI
DZIELNICA MIESZKANIOWA METRO ZACHÓD
EcoSplash
EKODEWELOPER PRESTIŻOWE
NIERUCHOMOŚCI
EKOTIO
EKSPEDYCJA EXPRESS
elektroniczna TACA
ELLIECOO

508259
509317
509318
508672
508674
508588
509401
508596
508600
508805
507558
507038
507524
508636
508809
509130
504691
508162
495823
509016
508034
508036
508472
506904
508604
507483
507033
508766
509254
508448
508413
508808

fD fashion Design
FF LIFE
Fiesta the joy of eating
FITNESS CATERING
FORMULA GRUZ
fosMAGNUM
FOX BOATS
FRAWENT
Frontline Academy
G
GŁOWY do Góry
GOLDEN TIMES Paris & Milan
GRIPVIS
Hanson FRANCUSKIE LANE PERFUMY
POCZUJ SIĘ WYJĄTKOWO
Heavy Duty krafter AL AGRO LINE BATTERIEN
HeRoes Conference
hola KAWA & ZABAWA
HORUS
HOUSE OF MERLO
IBUMIGREN
IMB
Imperial Almusso
in inQUBE UNIWERSYTECKI INKUBATOR
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
intum
IZO FOLIA
JAROMA MASZYNY SP. Z O.O.
KINGWEB
klej
klej
Koszulland
Koszulland
KOT SIMONA
KR KANCELARIA ROMANIUK
Król Materacy
La Cave
LA RIVE Hello Beauty for women
LA RIVE HIS PASSION
LA RIVE LR GALLANT
LA RIVE Miss dream
Lash Architect
LATAJĄCY POLIGLOTA
Lex§us LEXUS KANCELARIA PRAWNA
LIDERHOFF

508061
509138
508696
499745
508903
509037
506995
509216
509013
507764
508457
506786
509259

508637
499812
508123
508126
506260
508785
508758
507083
509251
508591
509150

507504
509210
508019
505147
507768
508639
499738
506980
508404
507901
507562
507685
508745
508594
508975
508982
508778
508779
504374
508049
509253
508175
499758
499780
499782
499770
508634
509120
508768
508408

Nr ZT8/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

2

Lodolandia
lookoverspace
LUVNLUV
m2g
maestro
MANUKA clothing company
MAXSEM FIREWORKS
MAYESTO
MC
MES TÉNEBRES
metron
MOŻEMY jeść MĄDRZE
Mr Jack
MYBAQ
MYBAQ
MyUniqueMoments
N NAVIKON ENGINEERING
NAMARE BOATS
NAVIKON ENGINEERING
NIGHTWATCH
NORDINA
NORMURIC
nutik
ofiaromat
OLEJE WROCŁAW
OLEJE KRAKÓW
OLEJE WARSZAWA
optec
OTOP
OXY-HOUSE
PAŁAC CZECZOTKA 1564
PLANETA
Pod wiatr
PRESTIGE APARTS
Prima natura ZDROWE Z NATURY
PRODIETIK DIETA MOTYWACJA SUKCES
PROMPTER
Pub fn
pulsdnia.pl
RAINBOW disc ANALOG AUDIO
Rapid Auto-Glas
REGEVIS suplement diety
Składniki preparatu przyczyniają się
do utrzymania prawidłowego widzenia
astaksantyna kwasy tłuszczowe omega-3
(DHA i EPA) witaminy A, B6, B12, C, D, E cynk,
selen rutozyd SOLINEA
Renaissance RESTAURACJA

509448
509186
508777
507548
508546
509022
508216
507292
506150
508168
504624
507893
508163
508453
508454
508810
508156
508625
508153
506562
508282
508400
493905
508589
509222
509227
509224
492188
509097
509067
504979
508231
504355
508626
507442
495814
508597
509103
507260
508793
508411

496003
507385

55
1

rentflat POLAND
REPROGRAF GRAFIKUS
ROLL GIPSEL KREISEL 696
rozum
RÓWNOWAGA
rüger smart logistic
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak
SHORTLIST
SOLLIEVO
sts bonus
sts freebet
sts kod
sts oferta
STYRO 24.pl
SUPREME
Suszywo
SW
SZMID
SZPITAL DOBREJ PRAKTYKI ŻYWIENIA
KLINICZNEGO Leczenie przez żywienie
SZPITAL NA KLINACH Grupa Neo Hospital
TABLON GROUP
TABLON PHARMA
TAKE CUP!
TOP 2000
TOP 2000
Traker24.pl
Tri Fitting
UNLMTD UNLIMITED SOUND SYSTEMS
UROCADIN KADEFARM
VENUS GALERIA
VILLA NOVA DENTAL CLINIC
W.IP.
wawa CASINO
WAWDERM WARSZAWSKIE DNI
DERMATOLOGICZNE
WAWDERM
wax clinic
Wilcaccora IMPULSO
Winni
WOMEN IN TECHNOLOGY
Woźny
WSPÓLNA SPRAWA
XyloComfort Kids
XyloComfort
ZAKŁADY DROBIARSKIE Koziegłowy

2

509133
506084
508207
505074
507437
508989
504972
507795
508829
508801
508814
508813
508806
508219
507692
508247
507797
505522
508997
507044
509246
509233
509151
508444
508450
508564
505890
499822
508251
508281
498924
499132
507252
508800
508802
505808
509023
508816
508097
508614
508468
507725
507711
509329

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.
468807
737672
1254621
1456413
1506025
1511915
1511922
1511947
1511956
1511968
1511975
1511980
1512013
1512018
1512025
1512043
1512187
1512189
1512194
1512208
1512291
1512294
1512333
1512341
1512353
1512356
1512357

Haemate (2020 01 23)
5
YOURTONE (2019 12 10)
10
AR Alberto Rossi (2019 12 31)
CFE: 26.01.18, 27.05.10
25
AMERICAN EAGLE
33
(2020 01 22)
CHANEL 19 (2020 01 17)
14, 18, 25
(2019 12 26)
CFE: 04.05.02, 18.05.03
9, 28, 41
WOMSI (2020 01 09)
CFE: 28.03.00
7
(2019 11 19)
CFE: 28.03.00
16
LONGFLEX (2019 12 18)
9
CANTEK (2019 12 29)
5
(2020 01 09)
CFE: 28.03.00
19
LONGTRONIC (2019 12 18)
9
X TOPCOLOR Xpert ULTRA MAT
(2019 11 22, 2019 07 30)
CFE: 17.02.02, 27.05.01, 29.01.14
2
(2020 01 09)
CFE: 28.03.00
35
WANXINGDA (2019 12 26)
CFE: 26.11.03, 26.13.25, 28.03.00
1
Auctionwini (2019 12 16)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
35
RION (2019 12 16)
CFE: 26.04.02, 27.05.17
25
CARFIT MOBEE (2019 09 20, 2019 04 18)
9
SHAKTI PUMPING LIFE (2019 08 26)
CFE: 01.15.15, 27.05.11, 29.01.12
7
(2019 10 31)
CFE: 01.01.02, 05.07.02, 26.01.06,
37
26.11.12, 26.13.25
Dash (2019 12 02, 2019 06 20)
CFE: 01.15.09, 26.01.03, 26.15.25, 27.05.01
3
Black Ginny (2019 12 23)
32, 33
WAKE-UP 247 (2019 11 13, 2019 10 07)
CFE: 27.05.01, 27.07.01
32
KingClean (2019 12 20)
CFE: 27.05.01
7, 11
ECOFLECT (2019 10 09, 2019 04 30)
16
SPINE (2019 12 06)
25, 28
SUNSUN (2019 12 31)
CFE: 27.05.17
7

1512363
1512377
1512380
1512387
1512400
1512482
1512524

1512543
1512599
1512619
1512628
1512658
1512708
1512732
1512738
1512746
1512760
1512776
1512785
1512834
1512871
1512882
1512933

1512960
1512969

METSÄ (2019 12 18, 2019 10 16)
1
(2019 08 07, 2019 07 08)
CFE: 19.07.01
33
NOEMELLE (2019 11 26, 2019 09 13)
5
PREVELON (2019 11 26, 2019 09 13)
5
MOLDELINA (2019 11 26, 2019 09 13)
5
(2019 12 16)
CFE: 26.13.25
25
LA DONUTERIA Your Best Donuts in Town
(2019 08 27)
CFE: 02.09.01, 25.12.25, 27.03.02,
16, 30, 43
27.05.02, 29.01.13
FORTEVER (2019 11 25)
CFE: 27.05.01
7
FRUD (2020 01 02)
CFE: 26.11.01, 27.05.01
6, 11
KEZOKİNO (2019 12 05)
24, 25, 35
(2019 10 31, 2019 07 16)
CFE: 28.03.00
19
HALI M&Y LIFE (2019 12 03)
27, 35
LOUIS VUITTON PARIS
(2019 12 16, 2019 06 18)
CFE: 09.01.15, 25.07.02, 29.01.13
9, 14, 25
staya (2019 11 29)
CFE: 26.04.02, 27.05.01
18, 25
AMALGIPEDIA (2019 11 18,
1, 38
2019 10 23)
ôliv (2019 10 18)
CFE: 27.05.01, 29.01.02
3
SYMONDER (2019 12 20)
CFE: 03.07.06, 26.13.25, 27.03.03, 27.05.09
25
BREEZE (2019 11 20)
25
BREEZE BOYS (2019 11 20)
25
Fa PU RE Paradise (2020 01 07, 2019 07 12)
CFE: 05.03.13, 27.05.09
3
GAZER (2019 07 05)
CFE: 26.01.03, 27.05.09
9
DURABO (2019 09 07)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
7
BIA SAIGON EXPORT EST. 1875 ORIGINAL
PREMIUM QUALITY BEER FROM VIETNAM
(2019 08 29, 2019 06 10)
CFE: 04.03.03, 05.07.02, 25.01.15,
32
27.05.02, 29.01.13
FRIZZ KILLER (2019 11 22, 2019 05 28)
3
(2020 01 10)
CFE: 28.03.00
25

Nr ZT8/2020
1513041
1513046
1513048
1513049
1513084

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

MIDORI KUMA (2019 09 18)
9, 42, 45
TG Titanium Valley (2019 08 26)
CFE: 26.11.25, 27.05.22,
6, 40
28.03.00, 29.01.12
SUNSU by ISANA (2019 09 09, 2019 04 09)
CFE: 26.04.08, 27.05.10, 28.03.00
3, 5, 35
3K NEVA PALETTE SAINT PETERSBURG
(2019 08 29)
CFE: 20.01.01, 27.05.09, 27.07.11, 29.01.13
2, 16
ROMANA (2019 10 14)
CFE: 04.05.03, 21.03.25,
20, 28, 37, 40, 41
27.05.01

1513095
1513125
1513154
1513276
1513287
1513294

57

MDerma BY Dermapen (2019 11 26)
CFE: 27.05.10, 29.01.13
10
Aiqidi (2019 12 16)
CFE: 26.04.04, 27.05.01, 28.03.00
7
Pay Planet (2019 10 02)
CFE: 26.11.01, 29.01.12
36
Douceur du Verger (2019 11 26, 2019 07 09)
CFE: 05.07.13, 27.05.24, 29.01.12
29, 31
HANYUANHUAJIAO (2019 12 26)
CFE: 05.01.16, 28.03.00
30
PayPlanet (2019 10 02)
36

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1512025,

1512363,

2

1512013,

1513049

1512738

3

1512291,

1512746,

1512834,

1512960,

1513048

5

468807,

1511968,

1512380,

1512387,

1512400,

6

1512599,

1513046

1513048

7

1511922,

1512194,

1512341,

1512357,

1512543,

1512882,

1513125

9

1511915,

1511956,

1511980,

1512189,

1512708,

1512871,

1513041

10

737672,

1513095

11

1512341,

1512599

14

1506025,

1512708

16

1511947,

1512353,

1512524,

1513049

18

1506025,

1512732

19

1511975,

1512628

20

1513084

24

1512619

25

1254621,
1512732,

1506025,
1512760,

1512187,
1512776,

1512356,
1512785,

1512482,
1512969

1512619,

1512708,

27

1512658

28

1511915,

1512356,

1513084

1512658,

1513048

29

1513276

30

1512524,

31

1513276

32

1512294,

1512333,

1512933

33

1456413,

1512294,

1512377

35

1512018,

1512043,

1512619,

36

1513154,

1513294

37

1512208,

1513084

38

1512738

40

1513046,

1513084
1513084

41

1511915,

42

1513041

43

1512524

45

1513041

1513287

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.
503129
503576
501299
500721
503689
503423
503646
503516
501480
504428

504061

POLIMEX MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
2019 11 29
6, 37, 42
M4MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 11 28
40
S.C. Johnson & Son, Inc.
2019 12 02
25, 28, 35
Claudio Dessi Korlátolt Felelőségű Társaság
2019 12 13
18, 25
STADA Arzneimittel AG
2019 12 20
9, 35, 39
ŚWIADKOWIE JEHOWY W POLSCE
2019 12 19
16
Unilever N.V.
2019 12 30
29, 30, 32
Bird Rides, Inc.
2020 01 07
39
Santa Conte
2020 01 14
5, 25, 30, 34, 35
SETLA WIESŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
ANDERS EXPORT-IMPORT SETLA WIESŁAW
2020 01 21
20
FROSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 01 17
29, 31, 35

502849
504577
496122
503891
504792
503532
504728
504617
503454
504705
503116
500765

CHANEL SARL
2020 01 28
3, 10, 25, 35
Petrofer Chemie H.R. Fischer GmbH + Co. KG
2020 01 28
1
Philip Morris Products S.A.
2020 01 28
34
Alcre B.V.
2020 01 28
6, 19
LABORATOIRES DR NG PAYOT
2020 01 28
3, 5, 35, 44
Sanpellegrino SpA
2020 01 29
29, 32
Lesson Nine GmbH
2020 01 28
41
BASF SE
2020 02 03
5
Puressentiel TM
2020 02 04
5
DKH Retail Limited
2020 02 04
35
MGI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 02 03
2, 6, 11, 17, 19, 37
BIOGROUPE SAS
2020 02 03
29, 30

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526A ustawy – prawo własności przemysłowej
poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1493632

Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG
2020 02 04
35, 39, 41, 43

SPROSTOWANIE
Nr BUP

44/2019

Strona

23

Nr zgłoszenia

503507

Jest

Powinno być

3 kosmetyki samochodowe do
mycia, czyszczenia, woskowania,
aplikatory do wosków, 21 akcesoria do mycia samochodu, takie
jak: szczotki, gąbki, rękawice,
pędzelki do mycia samochodów,
gąbki polerskie, wiadra do mycia,
ściereczki z mikrofibry, ręczniki
z mikrofibry służące do mycia,
aplikatory do wosków mycia,
czyszczenia, woskowania, aplikatory do wosków

3 kosmetyki samochodowe do
mycia, czyszczenia, woskowania,
21 akcesoria do mycia samochodu, takie jak: szczotki, gąbki,
rękawice, pędzelki do mycia
samochodów, gąbki polerskie,
wiadra do mycia, ściereczki
z mikrofibry, ręczniki z mikrofibry
służące do mycia, aplikatory do
wosków mycia, czyszczenia, woskowania, aplikatory do wosków

