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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 ZT9

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.
492176
(220) 2018 10 29
NIVEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) DELIKATNOŚĆ OD POKOLEŃ bambino pianka
do mycia od pierwszych dni życia delikatnie myje
i pielęgnuje skórę i włosy Mam zaufanie Mam!

(210)
(731)

(531) 03.01.14, 01.15.15, 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15
(510), (511) 3 preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, pianki
do mycia, mydła i żele.
492769
(220) 2018 11 16
CONVENTION + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) convention + Knowledge & Experience

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 26.01.16, 24.17.05, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, organizacja targów handlowych,
41 organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, wydawanie gazet, 43 hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, rezerwacje miejsc w hotelach.
(210)
(731)
(540)
(540)

493661
(220) 2018 12 11
BERNAS AGNIESZKA STUDIO NOŚNE,
(znak słowno-graficzny)
nośne

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], drukowane arkusze
muzyczne, kalendarze, komiksy, książki, makiety architektoniczne, materiały drukowane, notatniki [notesy], obrazy [ma-

larstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, portrety, reprodukcje graficzne, sztalugi malarskie, torby papierowe, zakładki do książek, zeszyty do pisania lub rysowania, 18 aktówki,
bagaże, etui na karty [portfele], etui na klucze, kosmetyczki
bez wyposażenia, kufry bagażowe, laski do parasoli, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, organizery podróżne
przystosowane do bagażu, parasole, plecaki, podróżne torby
na ubranie, pojemniki na wizytówki, teczki konferencyjne,
torby, torebki, uchwyty do noszenia toreb z zakupami, walizki, 20 kanapo - tapczany, kanapy, komody, kredensy, krzesła,
ławy [meble], łóżka, manekiny, manekiny krawieckie, meble,
meble szkolne, parawany [meble], stoiska wystawowe, stojaki na książki [meble], stoły, szezlongi, taborety, toaletki, wieszaki stojące na płaszcze, wyroby stolarskie, wysokie krzesła
dla dzieci, 41 fotografia, informacja o edukacji, informacja
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie
praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, nauczanie indywidualne, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja mikrofilmów, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez
galerie sztuki, usługi w zakresie opracowania graficznego,
inne niż do celów reklamowych, 42 doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, opracowywanie projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, projektowanie budowlane,
projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie mody, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie urbanistyczne, stylizacja
[wzornictwo przemysłowe], tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, usługi architektoniczne,
usługi graficzne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, wzornictwo przemysłowe.
494524
(220) 2019 01 07
COMPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COMPAY
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi porównywania ofert płatności bezgotówkowych i terminali płatniczych dla przedsiębiorców,
opracowywanie, dostarczanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących płatności bezgotówkowych i termina-
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li płatniczych dla przedsiębiorców, udzielanie informacji
i porad dotyczących płatności bezgotówkowych i terminali
płatniczych dla przedsiębiorców, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne i udzielanie informacji w tym zakresie, usługi w zakresie badania rynku, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, analizy
kosztów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania
dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa
w handlu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 42 udostępnienie
wyszukiwarek internetowych, hosting stron internetowych,
usługi doradcze w dziedzinie technologii.
497806
(220) 2019 03 27
EUROPEJSKA FUNDACJA POMOCY ZADŁUŻONYM-EUROLEGAL, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EUROLEGE

(210)
(731)

(531)

01.01.05, 07.05.05, 07.05.08, 26.01.01, 26.01.13, 26.01.16,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 45 usługi prawne, doradztwo prawne, pomoc
prawna pro bono, usługi prawne świadczone przez Internet, usługi prawne świadczone przez telefon, usługi doradcze związane z prawami konsumenta, przygotowywanie opinii, ekspertyz i analiz prawnych, sporządzanie pism
procesowych, badania prawne, usługi zastępstwa procesowego w sporach sądowych, reprezentacja przed organami
administracji publicznej, usługi zastępstwa procesowego
w postępowaniu egzekucyjnym, usługi prawnego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi prawne związane
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, obsługa prawna
podmiotów gospodarczych, usługi analizy prawnej oraz
konstrukcji prawnej umów i regulaminów, usługi świadczone przez wykwalifikowanych prawników w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, sporządzanie testamentów, doradztwo prawne w dziedzinie
opodatkowania.
498146
(220) 2019 04 03
LEŚKÓW ALEKSANDRA, OSTROWSKA-POCHROŃ
GABRIELA BICOMEDICA SPÓŁKA CYWILNA,
Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bico Medica Centrum Biorezonansu i Profilaktyki
Zdrowia

(210)
(731)

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 usługi medyczne.
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499571
(220) 2019 05 09
FROST3D GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowęcin
(540) (znak słowny)
(540) Mortyr
(510), (511) 41 gra komputerowa, gra video, gra na urządzenia
mobilne, gra przeglądarkowa, gra online, gra wieloosobowa.

(210)
(731)

499825
(220) 2019 05 16
HELIODON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) HELIODON KULTURA BUDOWANIA
(510), (511) 37 usługi w zakresie: budownictwa oraz prowadzenia działalności developerskiej w dziedzinie budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/
lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usług remontowych, usług wykończeniowych, usług
instalacyjnych, naprawy obiektów budowlanych, restauracji
budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowania lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, budowania obiektów
kubaturowych, roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne,
wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, prace budowlano-wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz, sprzątanie
i czyszczenie obiektów, montaż i serwis instalacji służących
do oczyszczania powietrza i ochrony środowiska, 42 projektowanie techniczne, projektowanie architektoniczne
w zakresie budowli i ich otoczenia, projektowanie instalacji
budowlanych, infrastruktury, dróg dojazdowych i placów,
projektowanie ogólnobudowlane, projektowanie i dekoracja wnętrz, projektowanie wstępne uwzględniające studia
krajoznawcze i historyczne w zakresie budownictwa i architektury, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy inżynieryjne,
geologiczne, urbanistyczne, doradztwo budowlane, inwentaryzacja, projektowanie warunków wstępnych budowli,
obsługa inżynierska kontraktów budowlanych, usługi w zakresie doradztwa technicznego w tym w zakresie budownictwa, usługi programowania w tym automatyki obiektów,
wydawanie certyfikatów w zakresie materiałów budowlanych i automatyki obiektów, prace badawczo rozwojowe
w zakresie budownictwa i automatyki obiektów.
(210)
(731)

499829
(220) 2019 05 16
SOFA ROOM MARCIN ROSIECKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SR sofaroom MADE IN POLAND
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 meble, lustra, ramki obrazów, wyroby
(nie ujęte w innych klasach) z drewna, korka, trzciny, wikliny,
rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw
sztucznych.
499832
(220) 2019 05 16
BROG B2B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) PH ProfitHotel FORUM RYNKU HOTELARSKIEGO

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.01.05
(510), (511) 41 konferencje (organizowanie i prowadzenie -),
organizowanie konferencji, prowadzenie konferencji biznesowych, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
seminariów i konferencji, usługi w zakresie konferencji, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie konferencji
związanych z biznesem, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie i prowadzanie konferencji
i seminariów, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji
na temat biznesu i handlu, usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji.
499845
(220) 2019 05 16
BROG B2B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PROFIT HOTEL
(510), (511) 41 konferencje (organizowanie i prowadzenie -),
organizowanie konferencji, prowadzenie konferencji biznesowych, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
seminariów i konferencji, usługi w zakresie konferencji, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie konferencji
związanych z biznesem, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie i prowadzanie konferencji
i seminariów, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji
na temat biznesu i handlu, usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji.
(210)
(731)

499848
(220) 2019 05 16
BROG B2B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BROG B2B
(510), (511) 9 gazety elektroniczne do pobrania, czasopisma elektroniczne, publikacje elektroniczne do pobrania
w postaci magazynów, publikacje elektroniczne, publikacje
elektroniczne [ładowalne], publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje w formie elektronicznej do pobrania,
oprogramowanie komputerowe w dziedzinie elektronicznej
działalności wydawniczej, 16 gazety, czasopisma [periodyki], czasopisma branżowe, czasopisma fachowe, publikacje
drukowane, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe,
publikacje periodyczne drukowane, reklamy drukowane,
plakaty reklamowe, ulotki reklamowe, drukowane komunikaty prasowe, 35 reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach
i magazynach, publikacja reklam, przygotowywanie publikacji reklamowych, publikacja treści reklamowych, publiko(210)
(731)
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wanie tekstów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line,
publikowanie druków do celów reklamowych, publikowanie
materiałów i tekstów reklamowych, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, elektroniczne publikowanie
druków w celach reklamowych, opracowywanie katalogów,
spisów w celu publikacji w Internecie, publikowanie druków
do celów reklamowych w postaci elektronicznej, reklama,
przygotowywanie reklam, rozpowszechnianie reklam, kompilacja reklam, umieszczanie reklam, produkcja reklam, reklamy on-line, reklama i usługi reklamowe, produkcja materiałów reklamowych i reklam, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy prasowe (przygotowywanie -), reklama i marketing, usługi reklamy prasowej, udostępnianie powierzchni
reklamowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reprodukcja materiału reklamowego, wykonywanie materiałów
reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie broszur reklamowych, dystrybucja tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, przygotowywanie materiałów reklamowych, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, usługi agencji reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych, redagowanie tekstów reklamowych,
wydawanie ulotek reklamowych, przygotowywanie dokumentów reklamowych, negocjowanie kontraktów reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, projektowanie
broszur reklamowych, produkcja filmów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, doradztwo dotyczące reklamy
prasowej, reklama na billboardach elektronicznych, usługi
informacyjne dotyczące reklamy, pośrednictwo w zakresie
reklamy, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, promocja sprzedaży, udostępnianie analiz sprzedaży,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, marketing handlowy
[inny niż sprzedaż], usługi zarządzania sprzedażą, doradztwo
w zakresie promocji sprzedaży, zarządzanie sprzedażą i bazą
klientów, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi w zakresie analizy rynków dotyczące sprzedaży towarów, 41 publikowanie
gazety dla klientów w Internecie, multimedialne wydania
magazynów, publikowanie multimedialne magazynów,
czasopism i gazet, publikowanie, usługi publikacji, publikacja czasopism, publikacja broszur, publikacje multimedialne,
publikowanie czasopism, publikowanie elektroniczne, publikacja materiałów edukacyjnych, udostępnianie publikacji
elektronicznych, publikowanie materiałów drukowanych
i publikacji drukowanych, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie drogą elektroniczną, udostępnianie publikacji on-line, przygotowywanie tekstów do publikacji, publikacja gazet elektronicznych
on-line, multimedialne wydania publikacji elektronicznych,
publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikacja
i redagowanie materiałów drukowanych, usługi w zakresie
publikacji biuletynów, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, usługi doradcze w zakresie publikowania, publikowanie druków w formie elektronicznej, usługi w zakresie publikowania on-line, udzielanie informacji związanych
z publikowaniem, udostępnianie publikacji elektronicznych,
nie do pobrania, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji
czasopism, udostępnianie publikacji on-line [nie do pobrania], udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
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publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie materiałów drukowanych innych niż teksty
reklamowe, usługi konsultacyjne związane z publikowaniem
tekstów pisanych, pisanie i publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja książek
i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania], publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, elektroniczna publikacja tekstów i druków
innych niż reklamowe, w Internecie, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych innych niż teksty
reklamowe, publikowanie materiałów drukowanych innych
niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, publikowanie
druków, również w formie elektronicznej innych niż do celów reklamowych, udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane,
udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci
komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, publikowanie
tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej innych niż
do celów reklamowych, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, konferencje
(organizowanie i prowadzenie -), organizowanie konferencji,
prowadzenie konferencji biznesowych, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie seminariów i konferencji,
usługi w zakresie konferencji, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie konferencji związanych z biznesem,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji.
499867
(220) 2019 05 16
POCZTYLION-ARKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO
EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IKZE POCZTYLION

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, usługi
w zakresie świadczeń emerytalnych.
(210) 500405
(220) 2019 05 29
(731) ROGALSKI MARIUSZ SEDAN, Tłuchowo
(540) (znak słowny)
(540) POEZJA
(510), (511) 3 esencje eteryczne, olejki esencjonalne, esencje
eteryczne, odświeżacze powietrza, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, produkty perfumeryjne, perfumy, saszetki zapachowe do bielizny, woda
zapachowa.
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501071
(220) 2019 06 12
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
Stoperan

(531) 02.09.21, 27.05.01, 26.11.22, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły 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.

10
(210)
(731)
(540)
(540)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
501074
(220) 2019 06 12
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
Stoperan rekomenduje Elektrolity

(531) 05.07.08, 27.05.01, 11.03.02, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała,
wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, kosmetyczne
preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji,
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących
będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak
nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne,
5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe
do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety,
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty
ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla
ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia
zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady
do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne
preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy
do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary
lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak
aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły
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.
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(210) 501075
(220) 2019 06 12
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 02.09.21, 29.01.12, 26.11.22
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły 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.
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(210) 501076
(220) 2019 06 12
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 05.07.08, 11.03.02, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała,
wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, kosmetyczne
preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji,
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących
będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak
nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne,
5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe
do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety,
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty
ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla
ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia
zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady
do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne
preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy
do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary
lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak
aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły
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.
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501077
(220) 2019 06 12
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
Aleric DESLO ACTIVE

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.13.25
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły 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) 501081
(220) 2019 06 12
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Stoperan rekomenduje Elektrolity

(531) 27.05.01, 05.07.11, 11.03.02, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły 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.
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(210) 501082
(220) 2019 06 12
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 05.07.11, 11.03.02, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
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rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(210) 501084
(220) 2019 06 12
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Oryal Zasila mięśnie i mózg
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny
farmaceutyczne, 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,
wszystkie wyżej wymienione towary z wyłączeniem kosmetyków oraz produktów kosmetycznych i/lub produktów
z nimi powiązanych, 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,
wszystkie wyżej wymienione towary z wyłączeniem kosmetyków oraz produktów kosmetycznych i/lub produktów
z nimi powiązanych.
(210)
(731)
(540)
(540)

501085
(220) 2019 06 12
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
Aleric

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(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 od-
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chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły 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)

501087
(220) 2019 06 12
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
Aleric DESLO ACTIVE
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(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.13.25
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły 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.
501281
(220) 2019 06 17
STENSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) stenson

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodar-
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czej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, reklama,
w tym reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, pokazy
towarów, dystrybucja próbek, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej oraz za pośrednictwem Internetu w szczególności
towarów takich jak: kuchenki wolnostojące, kuchenki mikrofalowe, kuchenki mikrofalowe do zabudowy, płyty grzewcze
(indukcja oraz gaz) do zabudowy i wolnostojące, chłodziarki
do zabudowy i wolnostojące, piekarniki, zamrażarki, zlewy,
baterie, dozowniki, okapy kuchenne, ekspresy do kawy, roboty kuchenne, blendery, opiekacze, tostery, miksery, wyciskarki, sokowirówki, maszynki do mielenia, młynki do kawy,
czajniki elektryczne, dzbanki filtrujące, krajalnice, frytkownice, grille, radia, odtwarzacze, wentylatory powietrza, klimatyzatory, oczyszczacze, nawilżacze, telewizory, głośniki, pralki,
suszarki, odkurzacze, filtry węglowe do okapów, przewody
do gazu, przewody RTV / AV / IT / GSM, słuchawki, zegarki,
budziki, klawiatury, myszki, zestawy komputerowe, telefony,
smartfony, systemy monitoringu, kosmetyki oraz przybory
toaletowe, środki czystości, ścierki kuchenne, mopy, patelnie,
deski do krojenia, garnki, 39 usługi przechowywania i magazynowania towarów, usługi transportowe.
501356
(220) 2019 06 19
KISIELA ZBIGNIEW ZAKŁAD PRODUKCYJNO
HANDLOWY KIMET, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kimet
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.18
(510), (511) 12 rowery, rowery elektryczne, rowery wyposażone w silnik, rowerki biegowe [pojazdy], bagażniki rowerowe,
sakwy rowerowe, przyczepki rowerowe, koła rowerowe, opony rowerowe, dętki rowerowe, siodełka rowerowe, chlapacze
[błotniki] do rowerów, części konstrukcyjne rowerów, dopasowane pokrowce na rowery, hulajnogi (pojazdy), hulajnogi
z pedałami, deskorolki elektryczne, pojazdy napędzane elektrycznie, elektryczne napędy do pojazdów, silniki elektryczne
do pojazdów lądowych, pojazdy, pojazdy lądowe, pojazdy
wodne, sanki [pojazdy], 20 meble, meble turystyczne, leżaki,
leżaki do opalania, stoliki, stoliki składane, krzesła, krzesła składane, łóżka, łóżka składane, materace, 28 rowery trójkołowe
dla dzieci [zabawki], stacjonarne rowery treningowe, hulajnogi
[zabawki], deskorolki, artykuły gimnastyczne i sportowe, przyrządy gimnastyczne, sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, balony, wyposażenie placów zabaw i wesołych
miasteczek, futerały przystosowane do noszenia artykułów
sportowych, torby przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, kosze do gry w koszykówkę, tablice do koszykówki,
dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych, kręgle,
kule do gry w kręgle, ławki do ćwiczeń, lotki [gry], ochraniacze
ciała do użytku sportowego, piaskownice [artykuły sportowe],
sanki, sanki i ślizgacze do celów rekreacyjnych, wrotki, łyżwy,
huśtawki, piłki do gier, piłki do zabawy, piłki do ćwiczeń, ringi
bokserskie, rękawice bokserskie, bokserskie worki treningowe,
pojazdy [zabawki], deski do pływania, akcesoria do pływania,
35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, prezentowanie towarów
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w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi handlu hurtowego lub sprzedaży detalicznej lub
sprzedaży detalicznej online lub wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującym produktami: pojazdy, rowery, akcesoria i części rowerowe, hulajnogi deskorolki, pojazdy
napędzane elektrycznie, napędy elektryczne do pojazdów
meble, meble turystyczne, materace, artykuły gimnastyczne
i sportowe przyrządy i sprzęt gimnastyczny i sportowy, akcesoria do pływania, gry zabawki, akcesoria do zabawy, balony,
wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, futerały
i torby do sprzętu sportowego i gimnastycznego, dmuchane
baseny, ochraniacze ciała do użytku sportowego, piaskownice,
sanki, huśtawki.
501414
(220) 2019 06 21
CENTRAL EUROPE VENTURES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) otoagenci
(510), (511) 38 zapewnienie dostępu do treści stron internetowych i portali.
(210)
(731)

501444
(220) 2019 06 24
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Anksil
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność
i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt.
(210)
(731)

501455
(220) 2019 06 24
FABRYKA OBRABIAREK DO DREWNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOD
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.16 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny do obróbki drewna, piły (maszyny),
podajniki (części maszyn), stoły do pił, obrabiarki, obudowy
(części maszyn), frezarki.
501456
(220) 2019 06 24
A-1 STOMATOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DENTOLINE CLINIC
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.07.17, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej, usługi w zakresie wybielania zębów, konsultacje
dentystyczne, kliniki medyczne.
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501463
(220) 2019 06 24
DUDEK WOJCIECH POLSTAL ZAKŁAD PRODUKCJI
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH - DUDEK WOJCIECH,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Merida
(510), (511) 6 dachówka metalowa.
(210)
(731)

501505
(220) 2019 06 25
KUROWSKI GRZEGORZ, Warszawa;
MOSZCZYŃSKI PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gethome.

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
sprzedaż aukcyjna nieruchomości, obsługa marketingowa
obrotu nieruchomościami, reklamowanie nieruchomości
mieszkaniowych i komercyjnych, reklama i marketing, reklama
i usługi reklamowe, reklama na billboardach elektronicznych,
rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, gromadzenie informacji związanych z reklamą, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama w Internecie dla
osób trzecich, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci
komunikacyjne, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości,
reklama banerowa, reklama za pośrednictwem sieci telefonii
komórkowej, informacja marketingowa, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, broszury w zakresie sprzedaży nieruchomości, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, marketing
internetowy, dostarczanie informacji marketingowych, usługi
reklamowe i marketingowe online, planowanie strategii marketingowych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, wynajem powierzchni reklamowej
na stronach internetowych, 36 usługi w zakresie nieruchomości, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu
nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości,
usługi doradcze dotyczące nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, usługi
wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów
i mieszkań, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości
mieszkaniowych, udzielanie informacji dotyczących rynku
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, 38 usługi komunikacji internetowej, zapewnianie
użytkownikom dostępu do portali w Internecie, 42 programowanie stron internetowych, programowanie oprogramowania do platform internetowych, programowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, programowanie
oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii
chatów i forów internetowych, udostępnianie wyszukiwarek
internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, pisanie
oprogramowania komputerowego.
(551) wspólne prawo ochronne
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501506
(220) 2019 06 25
DAMPOL IMPORT-EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) „DAMPOL” IMPORT-EXPORT
(510), (511) 31 żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, karmy i pasze dla zwierząt,żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, karmy i pasze dla zwierząt, 39 transport, usługi przewozu, 43 pomieszczenia dla zwierząt, hotele dla zwierząt,
44 opieka nad zwierzętami, usługi w zakresie rolnictwa.
(210)
(731)

501507
(220) 2019 06 25
NIEDŹWIECKA IRMINA SKLEP ZIELARSKO-MEDYCZNY
IMBIR, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) KRÓLEWSKA ZIELARNIA
(510), (511) 35 prowadzenie aptek, prowadzenie aptek internetowych, usługi sklepów detalicznych online związane
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi reklamowe w zakresie produktów farmaceutycznych, usługi
reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji
dla ludzi, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami
diety, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych, oraz zaopatrzenia
medycznego, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, prace biurowe, usługi sprzedaży w aptekach i sklepach produktów dla zdrowia i urody,
usługi sklepów detalicznych sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki, żywność i napoje, witaminy i produkty dla
zdrowia, środki toaletowe i produkty do higieny osobistej,
39 pakowanie prezentów, pakowanie towarów na upominki,
pakowanie artykułów na zamówienie i według specyfikacji
osób trzecich, 41 warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], usługi edukacyjne z zakresu farmacji,
medyczne usługi edukacyjne.
(210)
(731)

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

502044
(220) 2019 07 09
DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce
(znak słowno-graficzny)
Kurczak karmiony paszą BEZ GMO
POTWIERDZONE przez ekspertów JEDNOSTKI
CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY JAKOŚCI ŻYWNOŚCI
CENTRUM JAKOŚCI AGROEKO
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(531) 05.03.11, 27.05.01, 24.17.20, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, ekstrakty mięsne, konserwowane,
mrożone, suszone, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, ryb,
drobiu, dziczyzny, dania gotowe z mięsa, wędliny, konserwy
mięsne, jaja, 31 żywe zwierzęta, karma dla zwierząt.
502054
(220) 2019 07 09
KAHAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K Kahaki
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 12 rowery, rowery elektryczne, ramy do rowerów.
502075
(220) 2019 07 10
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) SundovitD
(510), (511) 5 produkty i preparaty farmaceutyczne, leki
dla ludzi, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, odżywki do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, dodatki witaminowe i mineralne, musujące tabletki witaminowe,
napoje witaminizowane, preparaty multiwitaminowe, preparaty przeciwwirusowe, preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, witaminy i preparaty witaminowe, zioła
lecznicze, drażetki [lekarstwa], guma do żucia do celów medycznych, żelki witaminowe.
(210)
(731)

502093
(220) 2019 07 10
OSDW AZYMUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIELKIE LITERY.pl
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 02.09.04, 29.01.13
(510), (511) 16 materiały drukowane, dzienniki, czasopisma,
gazety, publikacje drukowane, książki, 35 usługi reklamowe
i promocyjne prowadzone także za pośrednictwem Internetu, publikacja tekstów reklamowych i promocyjnych, także
za pośrednictwem Internetu.
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502094
(220) 2019 07 10
OSDW AZYMUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Wielkie Litery
(510), (511) 16 materiały drukowane, dzienniki, czasopisma,
gazety, publikacje drukowane, książki, 35 usługi reklamowe
i promocyjne prowadzone także za pośrednictwem Internetu, publikacja tekstów reklamowych i promocyjnych, także
za pośrednictwem Internetu.
(210)
(731)

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

502096
(220) 2019 07 10
VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Pregna Mist

(531) 27.05.01,
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, ciała
i włosów, kosmetyki ochronne, preparaty do higieny, 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, żywność dietetyczna, żywność do celów medycznych, preparaty do celów
medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole
do celów medycznych, krople do celów medycznych, plastry
do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy
do celów medycznych, kosmetyki do celów medycznych,
środki i preparaty higieniczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

502098
(220) 2019 07 10
VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
METYL FOLIC-B12+CHOLINE

(531) 26.01.01, 26.01.18, 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, suplementy diety i żywność do celów medycznych, witaminy dla kobiet w ciąży.
502099
(220) 2019 07 10
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowny)
(540) 4MOVE PURE MAGIC
(510), (511) 32 esencje do produkcji napojów, lemoniady,
lemoniady w proszku, napoje bezalkoholowe, napoje musujące, napoje musujące w proszku, nektary owocowe, pastylki
do napojów musujących, proszki do napojów musujących,
produkty w proszku do wytwarzania napojów energetycznych, wzmacniających i wzbogaconych mikroelementami,
napoje i soki owocowe, soki warzywne, sorbety (napoje),
syropy do napojów, wody mineralne i gazowane, napoje izotoniczne i energetyczne.
(210)
(731)

17

502100
(220) 2019 07 10
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowny)
(540) 4MOVE HYDRO MAGIC
(510), (511) 32 esencje do produkcji napojów, lemoniady,
lemoniady w proszku, napoje bezalkoholowe, napoje musujące, napoje musujące w proszku, nektary owocowe, pastylki
do napojów musujących, proszki do napojów musujących,
produkty w proszku do wytwarzania napojów energetycznych, wzmacniających i wzbogaconych mikroelementami,
napoje i soki owocowe, soki warzywne, sorbety (napoje),
syropy do napojów, wody mineralne i gazowane, napoje izotoniczne i energetyczne.
(210)
(731)

502101
(220) 2019 07 10
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowny)
(540) FRUGO MAGIC
(510), (511) 30 żelki, 32 esencje do produkcji napojów, lemoniady, lemoniady w proszku, napoje bezalkoholowe, napoje
musujące, napoje musujące w proszku, nektary owocowe,
pastylki do napojów musujących, proszki do napojów musujących, produkty w proszku do wytwarzania napojów
energetycznych, wzmacniających i wzbogaconych mikroelementami, napoje i soki owocowe, soki warzywne, sorbety
(napoje), syropy do napojów, wody mineralne i gazowane,
napoje izotoniczne i energetyczne.
(210)
(731)

502115
(220) 2019 07 10
JOBOT24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) JoBot24
(510), (511) 35 rekrutacja personelu, biura pośrednictwa
pracy, opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, projektowanie materiałów reklamowych, przeprowadzanie testów
psychologicznych w celu selekcji personelu, reklama, statystyczne zestawienia, usługi umawiania spotkań, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich.
(210)
(731)

(210) 502123
(220) 2019 07 10
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) LIGNOSOL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne w postaci żelu
o działaniu znieczulającym na skórę i błony śluzowe.
502130
(220) 2019 07 10
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PLAYSMS
(510), (511) 38 usługi transmisji strumieniowej, usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej
oraz stacjonarnej, usługi przesyłania i pobierania: danych,
wiadomości SMS i MMS, dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne, portale internetowe, w tym system e-com(210)
(731)
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merce i bramki SMS, usługi przesyłania i pobierania danych,
wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale internetowe,
usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi
dostępu Internetu, usługi pobierania wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości
tekstowych, usług przesyłania informacji głosowej, tekstowej
i graficznej w sieciach telekomunikacyjnych, usług informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych,
przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi przekazywania poczty
elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń
z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą
telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie
stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego,
przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem
sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu
dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu
satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego,
usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi
telekomunikacyjne spersonalizowane - w zakresie dostępu
do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych
dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru
usług, dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne
przeznaczone do zautomatyzowanego wysyłania wiadomości tekstowych, użytkownikom dostępu do globalnej sieci
komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi
wireless broadcasting), usługi nadawcze dla urządzeń mobilnych, usługi dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych i multimedialnych za pomocą Internetu, transmisja głosu, danych, obrazów, sygnałów, wiadomości i informacji, streaming treści audiowizualnych i multimedialnych
za pośrednictwem Internetu, przekazywanie i dostarczanie
treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem
Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, usługi w zakresie łączności: przesyłania dźwięku, obrazu i wiadomości
SMS i MMS, usługi telekomunikacyjne on-line polegające
na umożliwieniu: zlecenia usług, świadczenia usług, zawierania umów, zautomatyzowanego wysyłania wiadomości marketingowych, usługi ogłoszeń elektronicznych, świadczenie
usług w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów, sieci informatycznych,
systemu e-commerce, bramek SMS i MMS, przekazywanie
danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych
z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, powiadomień w systemie e-commerce, bramek SMS
i MMS, usługi w zakresie wypożyczania telefonów, laptopów,
tabletów, aparatury do przesyłania informacji, urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, obsługa klientów przy
wykorzystaniu sieci Internet, zapewnianie dostępu do danych, w tym informacji, przechowywanych w formie elektronicznej, usługi w zakresie zdalnego udostępniania danych
elektronicznych, zarządzanie zdalnym dostępem do danych
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elektronicznych, elektroniczny serwis informacji typu on-line
polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości SMS i MMS, usługi
polegające na: transmisji pisemnych informacji (komunikatów) za pośrednictwem bramek SMS i MMS, usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu: zlecenia
usług, świadczenia usług przez osoby trzecie za pośrednictwem lub z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej operatora telekomunikacyjnego, usługi informacyjne
i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych
usług, 41 usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet, radio i telewizję, usługi w zakresie udzielania informacji
o szkoleniach, kursach, programach edukacyjnych, usługi
w zakresie udostępniania on-line publikacji, usługi w zakresie
organizowania i przeprowadzania konkursów, wystaw i konferencji oraz szkoleń związanych z telekomunikacją i wykorzystaniem Internetu, usługi w zakresie publikacji i wydawnictw, także w formie online, usługi w zakresie udostępniania
on-line publikacji, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, w tym aplikacji mobilnych, aplikacji
na telefony komórkowe, aplikacji na urządzenia przenośne,
doradztwo techniczne dotyczące aplikacji i używania oprogramowania komputerowego, usługi badania, projektowania i opracowywania dotyczące komputerów, programów
komputerowych, rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, systemów przetwarzania danych, zarządzania
danymi, skomputeryzowanych systemów przetwarzania
informacji, usług komunikacyjnych, rozwiązań komunikacyjnych, aplikacji komunikacyjnych, systemów komunikacyjnych i interfejsów SMS i MMS oraz świadczenie doradztwa
technicznego, informacyjnego i porad dotyczących powyższych usług, projektowanie, rysowanie i tworzenie tekstów
na zlecenie w celu kompilacji witryn internetowych, hosting
aplikacji oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, hosting platform handlu elektronicznego w Internecie,
hosting multimedialnych i interaktywnych aplikacji, zarządzanie projektami dotyczącymi badań technicznych, projektowania i opracowywania, instalacje oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
powielanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie dla osób
trzecich oprogramowania komputerowego do przetwarzania tekstu i danych, konfiguracja, instalacja i integracja
komputerów i programów komputerowych, wynajmowanie
obszarów pamięci serwera, wynajmowanie oprogramowania komputerowego i serwerów komputerowych, dostarczanie programów komputerowych, usługi komputerowe,
w tym projektowanie i implementacja programowa usług
przesyłania powiadomień SMS i MMS dla osób trzecich, doradztwo w sprawach urządzeń mobilnych, rozwiązań dotyczących przesyłania powiadomień SMS i MMS, konsultacje
komputerowe dotyczące obsługi urządzeń komputerowych
i urządzeń automatycznych, urządzeń mobilnych, obsługi
platform internetowych, obsługi platform e-commerce, aktualizacja, opracowanie, doradztwo, konserwacja, zwielokrotnianie, projektowanie, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, konsultacje w dziedzinie oprogramowania
komputerowego, komputerów, tabletów, telefonów, usługi
w zakresie migracji danych.
(210)
(731)

502138
(220) 2019 07 11
OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
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(540) (znak słowny)
(540) BOMEGALIN
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych,
produkty farmaceutyczne, suplementy diety do celów
leczniczych, produkty żywnościowe do celów leczniczych
z udziałem olejów leczniczych i kwasów omega-3, omega-6,
omega-9, suplementy odżywcze płynne, w proszku, w zawiesinie, w tabletkach, pastylkach i w kapsułkach z olejami
do celów leczniczych, roślinne, ziołowe i mineralne dodatki
do żywności o działaniu leczniczym, 29 oleje jadalne i tłuszcze, produkty z olejem lnianym do celów spożywczych, koncentraty wysokobiałkowe wzbogacone olejami.
(210)
(731)
(540)
(540)

502139
(220) 2019 07 11
PFEIFER & LANGEN GmbH & Co.KG, Kolonia, DE
(znak słowno-graficzny)
DIAMANT BIO CUKIER TRZCINOWY 100% Z NATURY
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hurtowej, detalicznej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) towarów obejmujących: urządzenia elektroniczne do osuszania, odsalania i odgrzybiania metodą elektroosmozy bezprzewodowej zawilgoconych ścian
budynków, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów obejmujących: urządzenia elektroniczne do osuszania, odsalania
i odgrzybiania metodą elektroosmozy bezprzewodowej
zawilgoconych ścian budynków oraz świadczonych usług
związanych z zabezpieczaniem budynków przed wilgocią
i izolowaniem ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynków, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 37 usługi związane z zabezpieczeniem budynków
przed wilgocią polegające na osuszaniu i odsalaniu ich przegród budowlanych metodą elektroosmozy bezprzewodowej, usługi odgrzybienia zawilgoconych ścian budynków.
502158
(220) 2019 07 11
TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULTRALIGA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 05.03.11, 05.11.13, 29.01.15
(510), (511) 30 cukier.
502141
(220) 2019 07 11
CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lewickie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHARSPINE system OCT Occipito-Cervico-Thoracic
Stabilization System

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne i chirurgiczne.
502156
(220) 2019 07 11
MIELNICKI MIROSŁAW ZAKŁAD OSUSZANIA
I ZABEZPIECZENIA PRZECIWWILGOCIOWEGO
ELEKTROOSMOZA II, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELEKTROOSMOZA

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.05, 26.03.23, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 11 urządzenia elektroniczne do osuszania, odsalania i odgrzybiania metodą elektroosmozy bezprzewodowej zawilgoconych ścian budynków, 35 usługi sprzedaży

(531) 01.15.03, 27.05.01, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 9 oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, oprogramowanie do gier wideo, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, aplikacje komputerowe do pobrania, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne, cyfrowe dyski audio, cyfrowe nośniki do nagrywania danych, cyfrowe nośniki
do przechowywania danych, cyfrowe taśmy audio, urządzenia i nośniki do przechowywania danych, dyski audio, dyski CD z danymi, dyski komputerowe, dyski gier komputerowych, nagrane dyski laserowe zawierające gry, nagrane dyski
laserowe, nośniki informacji [kodowane lub magnetyczne],
nośniki informacji [elektryczne lub elektroniczne], nośniki
do rejestracji dźwięku, nośniki nadające się do przetwarzania
komputerowego, pamięć USB [pendrive], pamięci zewnętrzne USB, pliki do ściągnięcia do telefonu komórkowego, publikacje elektroniczne ładowalne, czasopisma elektroniczne, filmy do pobrania, informacje do pobrania nawiązujące
do gier, instrukcje obsługi w formie elektronicznej, 25 odzież,
nakrycia głowy, odzież gimnastyczna i sportowa, 32 napoje
bezalkoholowe, 35 usługi agencji reklamowych, produkcja
reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, prasowych, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną,
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych
baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, oferowanie towarów z myślą o osobach trzecich zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, nagrań opublikowanych utworów,
sprzętu elektronicznego do odbioru programów radiowych
i telewizyjnych, nośników formatów MP3, tak by umożliwić
ich obejrzenie i dokonanie zakupu za pośrednictwem sieci
komputerowej, 38 emisja programów telewizyjnych i radio-
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wych za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i sieci telefonii komórkowej: usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania gier,
utrzymywania stron, prowadzenia forów, przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, wyszukiwarek internetowych, zarządzania kontami abonentów, udostępniania
zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, udostępniania
wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, wyboru
pakietów programowych programów telewizyjnych, aukcji
publicznych, reklamy na rzecz osób trzecich, informacji handlowej, transmisja programów telewizyjnych, nadawanie telewizji kablowej, 41 dostarczanie programów telewizyjnych,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, produkcja filmów, programów telewizyjnych
i radiowych, opracowywanie filmów, informacja o rozrywce,
edukacji, rekreacji, organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne
on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, produkcja filmów, innych niż reklamowe,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, reżyseria
filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, usługi rozrywkowe, usługi reporterskie, telewizyjne usługi rozrywkowe, studia filmowe, fotoreportaże, informacja o imprezach
rozrywkowych, udostępnianie publikacji elektronicznych,
nie do pobrania, usługi gier oferowane w systemie on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie filmów online nie do pobrania, administrowanie [organizacja]
usługami w zakresie gier, informacje dotyczące rozrywki dostarczanej online z komputerowej bazy danych lub Internetu, informacje dotyczące rozrywki w postaci gier komputerowych udostępniane online z komputerowej bazy danych
lub ze światowej sieci komunikacyjnej, informacje online
z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych, udostępnianie interaktywnych gier komputerowych z udziałem
kilku graczy, za pośrednictwem Internetu oraz elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi rozrywkowe w zakresie
gier komputerowych i wideo, usługi rozrywkowe w zakresie
kojarzenia użytkowników z grami komputerowymi, usługi
rozrywkowe w zakresie sportów elektronicznych.
502163
(220) 2019 07 11
HAJDUK SYLWESTER LEMTECH PRODUKCJA
I SPRZEDAŻ MASZYN ROLNICZYCH, Wojciechów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEMTECH Producent maszyn rolniczych

(210)
(731)

(531) 03.04.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, 35 prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja
sprzedaży dla osób trzecich.
502165
(220) 2019 07 11
TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULTRALIGA

(210)
(731)
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(531) 01.15.03, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, oprogramowanie do gier wideo, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, aplikacje komputerowe do pobrania, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne, cyfrowe dyski audio, cyfrowe nośniki do nagrywania danych, cyfrowe nośniki
do przechowywania danych, cyfrowe taśmy audio, urządzenia i nośniki do przechowywania danych, dyski audio, dyski CD z danymi, dyski komputerowe, dyski gier komputerowych, nagrane dyski laserowe zawierające gry, nagrane dyski
laserowe, nośniki informacji [kodowane lub magnetyczne],
nośniki informacji [elektryczne lub elektroniczne], nośniki
do rejestracji dźwięku, nośniki nadające się do przetwarzania
komputerowego, pamięć USB [pendrive], pamięci zewnętrzne USB, pliki do ściągnięcia do telefonu komórkowego, publikacje elektroniczne ładowalne, czasopisma elektroniczne, filmy do pobrania, informacje do pobrania nawiązujące
do gier, instrukcje obsługi w formie elektronicznej, 25 odzież,
nakrycia głowy, odzież gimnastyczna i sportowa, 32 napoje
bezalkoholowe, 35 usługi agencji reklamowych, produkcja
reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, prasowych, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną,
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych
baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, oferowanie towarów z myślą o osobach trzecich zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, nagrań opublikowanych utworów,
sprzętu elektronicznego do odbioru programów radiowych
i telewizyjnych, nośników formatów MP3, tak by umożliwić
ich obejrzenie i dokonanie zakupu za pośrednictwem sieci
komputerowej, 38 emisja programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i sieci telefonii komórkowej: usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania gier,
utrzymywania stron, prowadzenia forów, przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, wyszukiwarek internetowych, zarządzania kontami abonentów, udostępniania
zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, udostępniania
wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, wyboru
pakietów programowych programów telewizyjnych, aukcji
publicznych, reklamy na rzecz osób trzecich, informacji handlowej, transmisja programów telewizyjnych, nadawanie telewizji kablowej, 41 dostarczanie programów telewizyjnych,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, produkcja filmów, programów telewizyjnych
i radiowych, opracowywanie filmów, informacja o rozrywce,
edukacji, rekreacji, organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne
on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, produkcja filmów, innych niż reklamowe,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, reżyseria
filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, usługi rozrywkowe, usługi reporterskie, telewizyjne usługi rozrywkowe, studia filmowe, fotoreportaże, informacja o imprezach
rozrywkowych, udostępnianie publikacji elektronicznych,
nie do pobrania, usługi gier oferowane w systemie on-line
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za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie filmów online nie do pobrania, administrowanie [organizacja]
usługami w zakresie gier, informacje dotyczące rozrywki dostarczanej online z komputerowej bazy danych lub Internetu, informacje dotyczące rozrywki w postaci gier komputerowych udostępniane online z komputerowej bazy danych
lub ze światowej sieci komunikacyjnej, informacje online
z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych, udostępnianie interaktywnych gier komputerowych z udziałem
kilku graczy, za pośrednictwem Internetu oraz elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi rozrywkowe w zakresie
gier komputerowych i wideo, usługi rozrywkowe w zakresie
kojarzenia użytkowników z grami komputerowymi, usługi
rozrywkowe w zakresie sportów elektronicznych.
502174
(220) 2019 07 12
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIPRex DUO
(210)
(731)

(531) 03.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty weterynaryjne, biocydy.
(210)
(731)
(540)
(540)

502215
(220) 2019 07 12
GROUPE CANAL+ SA, Issy-Les-Moulineaux, FR
(znak słowno-graficzny)
CANAL+ PLATFORMA

(531) 24.17.07, 24.17.09, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe (inne niż
do celów medycznych), żeglarskie, nawigacyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne i elektrooptyczne, wagowe,
pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, sprawdzające, kontrolne, nadzorujące, do ratowania życia, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, dystrybucji, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, dekodery, urządzenia elektroniczne do przetwarzania danych, elektroniczne urządzenia pomiarowe i kontrolne (nadzorujące),
aparatura i instrumenty dydaktyczne, urządzenia i przyrządy
do nagrywania, transmisji, odtwarzania, przechowywania, kodowania, dekodowania, przekształcania i przetwarzania
dźwięku i obrazu, urządzenia komunikacyjne i telekomunikacyjne, urządzenia i przyrządy audiowizualne, telekomunikacyjne, do przetwarzania danych online, telewizyjne i do zdalnego
sterowania, magnetofony kasetowe, magnetowidy, kamery,
telefony, telefony komórkowe, futerały do telefonów komórkowych, palmtopy (PDA), notesy elektroniczne z kalendarzem,
zestawy radiowe, osobisty sprzęt stereo, projektory (urządzenia projekcyjne), anteny, anteny satelitarne, głośniki, wzmacniacze, komputery, monitory komputerowe, klawiatury komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, modemy,
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dekodery, kodery, urządzenia (aparaty) umożliwiające dostęp
i do kontroli dostępu do urządzeń przetwarzających informacje, urządzenia uwierzytelniające przeznaczone do sieci telekomunikacyjnych, urządzenia do szyfrowania i deszyfrowania
sygnałów i retransmisji, terminale cyfrowe, filmy wideo,
CD-ROM-y, dyski audio, dyski DVD, płyty wideo i audio, płyty
cyfrowe, taśmy wideo, odtwarzacze CD i DVD, płyt cyfrowych,
płyt magnetycznych, płyt wideo i audio, dysków cyfrowych,
dysków audio, kartridże z grami wideo, oprogramowanie
do gier wideo, magnetyczne nośniki informacji, karty magnetyczne, karty chipowe, karty elektroniczne, układy scalone
i mikroukłady, czytniki kart, podzespoły elektroniczne, programy nadzorcze odbioru danych poprzez światową sieć informatyczną, maszyny liczące i sprzęt do przetwarzania danych,
satelity do celów naukowych i telekomunikacyjnych, okulary,
etui do okularów, artykuły optyczne, karty pamięci, karty z mikroprocesorem, elektroniczne przewodniki po programach
telewizyjnych i radiowych, aparaty i urządzenia do programowania i selekcji programów telewizyjnych, audio i video, aparaty i urządzenia do telewizji interaktywnej, ekrany telewizyjne,
oprogramowanie (nagrane programy), światłowody i kable
optyczne, baterie i ogniwa,urządzenia i oprogramowanie
do transmisji strumieniowej audio, wideo i multimediów, interfejsy komputerowe, aplikacje komputerowe do pobrania,
aplikacje do pobrania do użytku z urządzeniami mobilnymi,
pliki muzyczne i obrazy do pobrania, oprogramowanie do telewizji interaktywnej, 14 biżuteria, wyroby jubilerskie, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, metale szlachetne
i ich stopy, kamienie szlachetne, spinki do mankietów wykonane z metali szlachetnych, szpilki do krawatów, breloczki na klucze, pudełka z metali szlachetnych, zegary słoneczne, zegarki
i paski do zegarków, zegarki dla płetwonurków, koperty do zegarków, 16 papier i karton (surowy, półprzetworzony), materiały piśmienne, druki, sztychy, ryty, litograficzne dzieła sztuki,
bilety, fotografie, katalogi, gazety, periodyki, magazyny, przeglądy, recenzje, książki, zakładki do książek, podręczniki (papierowe), albumy, broszury, materiały przeznaczone dla artystów,
pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatury), torby, saszetki (koperty, woreczki) z papieru
lub z tworzyw sztucznych do pakowania, taśma przylepna
do celów biurowych i do użytku domowego, karty abonamentowe, karty członkowskie, karty stałego klienta (niemagnetyczne), niemagnetyczne karty kredytowe, czcionki drukarskie, matryce, pióra i długopisy, przyrządy do pisania, wizytówki, kartki pocztowe, notesy, notatniki, bloczki notatnikowe,
książeczki czekowe, etui na książeczki czekowe, obsadki
do piór, stalówki, piórka do rysowania (grafiony), plakaty, kalendarze, tace na listy, przewodniki po programach telewizyjnych i radiowych, papierowa bielizna stołowa i serwetki, papierowe obrusy, papier toaletowy, papierowe chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe do rąk, chorągiewki papierowe,
naklejki (artykuły piśmiennicze), stemple, pudełka kartonowe
lub papierowe, koperty (materiały piśmienne), zawiadomienia
(materiały piśmienne), pomoce szkolne, papier do korespondencji, 18 skóra i imitacja skóry, kufry (bagaże), torebki, torby
na zakupy, torby na zakupy na kółkach, torby alpinistyczne,
torby turystyczne, torby plażowe, torby podróżne, tornistry,
torby sportowe, plecaki, torby szkolne, walizy, parasolki, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, kijki marszowe i trekkingowe, bicze i wyroby rymarskie, torby szkolne, etui na karty
(portfele), portfele kieszonkowe, portmonetki, etui na klucze,
25 odzież, odzież sportowa, podkoszulki, t-shirty, obuwie, nakrycia głowy, odzież ze skóry lub imitacji skóry, paski (odzież),
futra (odzież), rękawiczki (odzież), szaliki, szarfy do ubrania, krawaty, wyroby pończosznicze, skarpetki, kapcie, obuwie sportowe, plażowe i narciarskie, bielizna osobista, kostiumy kąpie-
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lowe, rajstopy, garnitury, 28 gry, gry towarzyskie, zabawki,
ozdoby choinkowe (z wyłączeniem artykułów oświetleniowych), sprzęt wędkarski, piłki do gier i balony do zabawy, stoły
bilardowe, kije bilardowe, kule bilardowe, łyżwy, wrotki, hulajnogi (zabawki), deski windsurfingowe, deskorolki, deski surfingowe, rakiety, narty, wyściółka ochronna (część odzieży sportowej), sprzęt do gier wideo, automaty do gier video, 34 artykuły dla palaczy, etui, kasetki i pudełka na cygara, fajki, papierosy i zapałki, zapalniczki i zapalarki, popielniczki (nie z metali
szlachetnych), 35 usługi konsultingowe dotyczące działalności
gospodarczej, profesjonalna pomoc i doradztwo w organizowaniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą na rzecz przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, informacja i doradztwo w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo przeznaczone dla konsumentów (mianowicie informacje konsumenckie) dotyczące wyboru sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, reklama, wynajem powierzchni reklamowych, rozpowszechnianie reklam, organizacja kampanii promocyjnych i reklamowych w celu pozyskania stałej klienteli,
redagowanie poczty reklamowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (ulotki, prospekty, druki, próbki), reklama
korespondencyjna, usługi abonamentowe w zakresie przesyłania strumieniowego treści multimedialnych, wideo lub audio,usługi abonamentowe w zakresie programów wideo
na żywo lub na żądane we wszystkich środkach przekazu,usługi abonamentowe w zakresie programów audiowizualnych, programów audio i radiowych, czasopism, usługi abonamentowe w zakresie nagrań wideo, dźwiękowych i wszelkiego rodzaju mediów audio i audiowizualnych, usługi abonamentowe w zakresie wszelkiego rodzaju nośników informacji,
tekstu, dźwięku i/lub obrazów w formie publikacji elektronicznych lub innych, cyfrowych i multimedialnych produktów,usługi abonamentowe w zakresie kanałów telewizyjnych, usługi
abonamentowe w zakresie usług telefonicznych lub komputerowych (Internet), doradztwo w zakresie przetwarzania danych w Internecie, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama interaktywna, zarządzanie
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności
gospodarczej, prace biurowe, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, informacje i zapytania biznesowe,
badania biznesowe, pomoc w zakresie zarządzania działalnością handlową i przemysłową, agencje pośrednictwa pracy,
oceny przedsiębiorstw gospodarczych lub przemysłowych,
rachunkowość, powielanie dokumentów, komputerowe zarządzanie plikami, usługi w zakresie zarządzania bazami danych, usługi w zakresie wprowadzania i przetwarzania danych,
mianowicie wprowadzanie, scalanie, systematyzacja danych,
organizowanie wystaw i imprez w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania
marketingowe, aukcje publiczne, telepromocja z ofertą sprzedaży (promocja sprzedaży dla osób trzecich), zarządzanie administracyjne powierzchniami wystawowymi dla celów handlowych lub reklamowych, usługi public relations, wynajmowanie czasu reklamowego (we wszystkich środkach masowego przekazu), usługi handlu detalicznego i hurtowego artykułów odzieżowych, wyrobów ze skóry, wyrobów jubilerskich,
piór i długopisów, artykułów piśmiennych, gier, zabawek, artykułów sportowych, usługi handlu detalicznego i hurtowego
w zakresie produktów audiowizualnych, komputerowych i telekomunikacyjnych, mianowicie taśm video, telewizorów, magnetowidów, osobistych urządzeń stereo, magnetofonów, radioodbiorników, sprzętu hi-fi, dekoderów, telefonów komórkowych, komputerów, taśm magnetycznych, urządzeń
do zmiany dysków komputerowych (sprzęt IT), obwodów
drukowanych, obwodów scalonych, klawiatur komputerowych, płyt kompaktowych (audiowideo), optycznych dysków
kompaktowych, złączek (sprzęt IT), dyskietek, magnetycznych
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nośników danych, ekranów wideo, skanerów, drukarek komputerowych, interfejsów do komputerów, czytników (sprzęt
IT), oprogramowania komputerowego (programy komputerowe nagrane), mikroprocesorów, modemów, monitorów
(sprzęt komputerowy), monitorów, (programy komputerowe),
komputerów, pamięci komputerowych, komputerowych
urządzeń peryferyjnych, programów komputerowych nagranych, procesorów (centralne jednostki przetwarzania), nagranych komputerowych programów operacyjnych, chipów (obwody scalone), sprzedaż detaliczna anten, usługi przeglądu
prasy, usługi w zakresie handlu online, mianowicie dostarczanie informacji na temat towarów poprzez sieci telekomunikacyjne dla celów sprzedaży i reklamowych, kompilacja informacji w bazach komputerowych, kompilacja statystyk, przetwarzanie administracyjne zamówień handlowych, usługi w zakresie informacji handlowej przez Internet, 37 usługi w zakresie instalowania analogowych i cyfrowych dekoderów i urządzeń do odbioru telewizji, 38 usługi telekomunikacyjne, łączność za pośrednictwem terminali komputerowych lub światłowodów, informacja o telekomunikacji, usługi agencji prasowych i informacyjnych, komunikacja za pośrednictwem radia,
telegramu, telefonu lub wideofonu, telewizji, osobistych urządzeń stereo, osobistych odtwarzaczy wideo, wideofonu oraz
interaktywnego wideotekstu, nadawanie (telewizja), przesyłanie informacji za pomocą elektronicznej transmisji danych,
przesyłanie wiadomości, telegramów, obrazów, nagrań wideo,
depesz, przesyłanie informacji za pomocą dalekopisu, teletransmisja, nadawanie programów radiowych i telewizyjnych,
nadawanie programów drogą satelitarną, kablową, poprzez
sieć komputerową (w szczególności przez Internet), sieci radiowe, sieci radiotelefoniczne i za pomocą fal elektromagnetycznych, nadawanie programów audio, audiowizualnych, kinematograficznych lub multimedialnych (tekstu i/lub obrazów (nieruchomych lub ruchomych) i/lub dźwięków, muzycznych lub niemuzycznych, dzwonków telefonicznych), do celów interaktywnych lub nie, usługi elektronicznych tablic wyświetlających (usługi telekomunikacyjne), wynajem sprzętu
telekomunikacyjnego, wynajem aparatury i instrumentów
do transmisji danych, mianowicie telefonów, faksów, urządzeń
do wysyłania wiadomości, modemów, wynajem anten i talerzy satelitarnych, wynajem urządzeń dostępu (aparatury)
do interaktywnych programów audiowizualnych, wynajem
czasu dostępu do sieci telekomunikacyjnych, usługi dostępu
do gier wideo i pobierania danych cyfrowych, łączność (transmisja) w otwartych (Internet) lub zamkniętych (intranet) globalnych sieciach komputerowych, usługi pobierania filmów
i innych programów audio i audiowizualnych online, usługi
transmisji programów i wyboru kanałów telewizyjnych, usługi
udzielania dostępu do sieci komputerowej, usługi dostarczania połączenia z usługami telekomunikacyjnymi, z Internetem
oraz usługami baz danych, usługi transmisji, routingu i łączenia
dla telekomunikacji, usługi łączenia za pośrednictwem telekomunikacji do sieci komputerowej, doradztwo w zakresie telekomunikacji, profesjonalne doradztwo w zakresie telefonii,
doradztwo w zakresie nadawania programów wideo, doradztwo w zakresie nadawania danych przez Internet, doradztwo
w zakresie zapewniania dostępu do Internetu, usługi wysyłania i odbierania obrazów wideo przez Internet przy użyciu
komputera lub telefonu komórkowego, usługi telefoniczne,
usługi telefonii komórkowej, komunikacja za pośrednictwem
telefonii komórkowej, radiotelefonia komórkowa, przywoływanie drogą radiową, usługi automatycznej sekretarki (usługi
telekomunikacyjne), poczta głosowa, przekazywanie połączeń, poczta elektroniczna, usługi dostarczania wiadomości
elektronicznych, usługi wideokonferencyjne, usługi przesyłania wiadomości wideo, usługi wideotelefoniczne, usługi
udzielania dostępu do Internetu (dostawca usług interneto-
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wych), usługi elektronicznej wymiany listów, usługi poczty
elektronicznej, usługi komunikacji natychmiastowej drogą
elektroniczną, usługi komunikacji nienatychmiastowej drogą
elektroniczną, usługi przekazywania informacji przez Internet,
ekstranet i intranet, usługi przekazywania informacji przez zabezpieczone komunikatory, zapewnianie dostępu do elektronicznych forów konferencyjnych i dyskusyjnych, zapewnianie
dostępu do stron internetowych zawierających muzykę cyfrową lub wszelkiego rodzaju utwory audiowizualne, zapewnianie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej, zapewnienie dostępu do wyszukiwarek internetowych, nadawanie publikacji elektronicznych on-line, rozpowszechnianie treści audio, wideo i multimedialnych transmisją strumieniową lub
niestrumieniową, w szczególności poprzez sieci komputerowe, radio, telewizję, kabel, satelitę i światłowód, udostępnianie
pokojów czatów w Internecie i/lub forów dyskusyjnych online,
przesyłanie poczty elektronicznej, plików cyfrowych, publikacji elektronicznych online, depesz, dokumentów, podcastów,
41 edukacja, szkolenia, rozrywka, rozrywka radiowa i telewizyjna we wszelkich środkach przekazu, mianowicie za pośrednictwem telewizorów, komputerów, osobistych urządzeń stereo,
osobistych odtwarzaczy wideo, komputerów kieszonkowych,
telefonów komórkowych, sieci komputerowych, Internetu,
usługi w zakresie rekreacji, działalność kulturalna i sportowa,
tresura zwierząt, produkcja programów o charakterze artystyczno - rozrywkowym, filmów, filmów telewizyjnych, emisji
telewizyjnych, reportaży, debat, nagrań wideo i nagrań fonograficznych, wypożyczanie nagrań wideo, filmów, nagrań
dźwiękowych, kaset wideo, wypożyczanie aparatury do projekcji kinowej, dekoderów oraz wszelkiego rodzaju aparatury
i instrumentów audiowizualnych, koderów, odbiorników radiowych i telewizyjnych, aparatury audio i wideo, kamer, osobistych odtwarzaczy wideo, scenografii, produkcja programów o charakterze artystyczno - rozrywkowym, filmów, programów audiowizualnych, radiowych i multimedialnych, studia filmowe, organizowanie konkursów, wydarzeń o charakterze artystyczno - rozrywkowym, loterii i gier dla celów edukacyjnych lub rozrywkowych, montaż programów audiowizualnych, radiowych i multimedialnych, edytowanie tekstów i/lub
obrazów, nieruchomych i ruchomych i/lub dźwięków, muzycznych lub niemuzycznych i/lub dzwonków telefonicznych,
do celów interaktywnych lub nie, organizowanie wystaw, konferencji, seminariów, dla celów kulturalnych lub edukacyjnych,
usługi rezerwacji miejsc na pokazy i wydarzenia o charakterze
artystyczno - rozrywkowym, usługi fotograficzne, mianowicie
sesje zdjęciowe, reportaż fotograficzny, filmowanie (nagrywanie) na taśmach wideo, doradztwo w sprawach audiowizualnych, usługi w zakresie gier online (z sieci komunikacyjnej),
hazard, usługi kasyn, redagowanie i publikacja tekstów (innych
niż teksty reklamowe), nośników audio, wideo i multimedialnych (dyski interaktywne, płyty kompaktowe, pamięci dyskowe), elektroniczna publikacja książek i czasopism online, publikacja i wypożyczenie książek i tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie sal kinowych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, udostępnianie
on-line treści audio, wideo i multimedialnych bez możliwości
pobrania, udostępnianie elektronicznych publikacji online bez
możliwości pobrania, pisanie scenariuszy innych niż do celów
reklamowych, dostarczanie spersonalizowanych rekomendacji i informacji dotyczących programów audiowizualnych, filmów, rozrywki, treści audio i wideo,usługi w zakresie rozrywki
interaktywnej, 42 badania i rozwój nowych produktów (dla
osób trzecich), badania techniczne, ekspertyzy (inżynieria),
profesjonalne doradztwo w zakresie komputerów, usługi udostępniania wyszukiwarek internetowych, projektowanie, rozwój, modernizacja i wynajem oprogramowania komputerowego, wynajem aparatury i instrumentów komputerowych,
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mianowicie ekranów, doradztwo w zakresie komputerów,
wynajem komputerów, projektowanie (tworzenie) systemów
szyfrowania i odszyfrowywania oraz kontroli dostępu do programów telewizyjnych lub radiowych, w szczególności systemów NOMAD i wszelkiego rodzaju systemów transmisji danych, koncepcja (tworzenie) programów i aparatury interaktywnej, ustanawianie norm technicznych (normalizacja), usługi normalizacyjne, a mianowicie ustanawianie norm, rozwój
(projektowanie) przestrzeni wirtualnych umożliwiających wymianę danych online, rozwój, utrzymanie i aktualizacja oprogramowania wyszukiwarek dla sieci telekomunikacyjnych,
hosting stron internetowych, profesjonalne doradztwo w zakresie tworzenia programów wideo, usługi aktualizacji stron
internetowych, usługi kompilacji stron internetowych, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, administracja serwerów, audyt jakości, usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, projektowanie
i rozwój systemów operacyjnych dla celów dostępu do sieci
komputerowej w chmurze [chmura obliczeniowa] oraz
jej użytkowania, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania
sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, wynajem
czasu dostępu do sieci telekomunikacyjnych, dostarczanie
usług pobierania gier wideo, danych cyfrowych, dostarczanie
informacji z zakresu informatyki mających zastosowanie do telekomunikacji, komputerowe formatowanie tekstów i/lub obrazów (nieruchomych lub ruchomych) i/lub dźwięków (muzycznych lub niemuzycznych), dzwonków telefonicznych,
do zastosowań interaktywnych lub innych, usługi konwersji
danych i dokumentów z postaci fizycznej na cyfrową, usługi
projektowania (tworzenia) obrazów wirtualnych i interaktywnych, tworzenie i rozwój projektów internetowych (inżynieria).
(210)
(731)
(540)
(540)

502234
(220) 2019 07 12
OLESZYCKI MICHAŁ ZBIGNIEW 3M TRANS, Łęgowo
(znak słowno-graficzny)
3M TRANS

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 spedycja, usługi spedycji, transport.
(210)
(731)
(540)
(540)

502240
(220) 2019 07 14
SZAREK ANNA BARBARA, Kobyłka
(znak słowno-graficzny)
Filharmonia dla Dzieci

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 15 instrumenty muzyczne, akcesoria muzyczne,
elementy instrumentów muzycznych, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 41 usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi
dziecięcych placów zabaw, usługi rozrywkowe świadczone
dla dzieci, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną,
akredytacja [certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych, edukacja,
rozrywka i sport, imprezy kulturalne, impresariat artystyczny, koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne, komponowanie muzyki dla osób trzecich, koncerty muzyczne
za pośrednictwem radia, koncerty muzyczne za pośred-
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nictwem telewizji, konkursy muzyczne, kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, kształcenie praktyczne
[pokazy], kursy korespondencyjne, nauka na odległość,
muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach
przeznaczonych do występów, muzyczne usługi wydawnicze, nauczanie muzyki, nauczanie muzyki za pomocą kursów korespondencyjnych, nauczanie przedszkolne, nauka
gry na gitarze, nauka gry na pianinie, nauka muzyki, obsługa koncertów muzycznych, organizacja i przeprowadzanie
koncertów muzycznych, organizacja imprez kulturalnych
i artystycznych, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja rozrywek muzycznych, organizacja rozrywki na imprezy
urodzinowe, organizowanie festiwali w celach kulturalnych,
organizowanie festiwali w celach edukacyjnych.
502260
(220) 2019 07 15
FIDES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIDES
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.04.03, 29.01.12
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością, wynajmowanie, wypożyczanie i leasing w zakresie wymienionych
usług, 39 transport, usługi przewozu, usługi najmu związane
z transportem i magazynowaniem, wynajmowanie, wypożyczanie i leasing w zakresie wymienionych usług.
(210)
(731)
(540)
(540)

502264
(220) 2019 07 15
SZCZYKUTOWICZ JACEK PLEXILAND, Radom
(znak słowno-graficzny)
PLEXILAND

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 profile aluminiowe, aluminiowe profile
do użytku w urządzeniach do wyświetlania lub informacyjnych, aluminium profilowane wytłaczane, listwy profilowe
aluminiowe dla budownictwa, metalowe kasetony sufitowe,
metalowe tabliczki identyfikacyjne, banery reklamowe metalowe [konstrukcje], tablice reklamowe [metalowe banery],
metalowe konstrukcje podporowe do banerów, dekoracje ścienne 3D wykonane z metali nieszlachetnych, cienka
siatka druciana, siatki z metali nieszlachetnych, 16 folia, folia
przylepna z tworzyw sztucznych do opakowań, folie klejące do artykułów papierniczych, folie z tworzyw sztucznych
do pakowania, cienkie przeźroczyste folie samoprzylegające
do pakowania, folia samoprzylepna z tworzyw sztucznych,
rozciągliwa do paletyzacji, plakaty reklamowe, afisze, plakaty, papier, reklamowe znaki papierowe, reklamowe szyldy
papierowe, 17 folie maskujące, folie przeciwodblaskowe
do okien [zabarwione], folie z tworzyw sztucznych [ półprodukty], folie winylowe do karoserii pojazdów, folia polipropylenowa, inna niż do pakowania, folia laminacyjna do nakładania na podłoża, folia laminowana do nakładania na podłoża,
ozdobne folie z tworzyw sztucznych będące półproduktami,
folie z tworzyw sztucznych do celów izolacyjnych, maskujące folie stosowane w grafice i fotografii, folia do laminowania
(aktywowana cieplnie) z nadrukiem, folie zabarwione z two-
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rzyw sztucznych do okien, materiały z tworzyw sztucznych
w formie folii [półprodukty], folia poliuretanowa do użytku
jako ochrona przed wilgocią, folie elastyczne z tworzyw
sztucznych [inne niż do pakowania], folie wodoodporne
z tworzyw sztucznych [inne niż do pakowania], odblaskowe
folie z tworzyw sztucznych do stosowania na oknach, wysokopołyskowe, miękkie folie z polichlorku winylu do użytku
w produkcji, folia metalowa dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, półprzeźroczyste arkusze dwuścienne, wykonane z poliwęglanów, półprzeźroczyste arkusze trójścienne,
wykonane z poliwęglanów, panele kompozytowe posiadające właściwości izolacyjne, kompozyty z tworzyw sztucznych
po recyklingu, 35 usługi handlu hurtowego i detalicznego
w zakresie materiałów budowlanych, usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty
na aukcję, a licytacja odbywa się za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych
za pomocą Internetu, reklama i usługi reklamowe, produkcja
materiałów reklamowych i reklam, dystrybucja materiałów
reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej)
w kraju lub poza nim, promowanie sprzedaży usług [na rzecz
osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, reklama
banerowa, wynajem bilbordów reklamowych, gromadzenie informacji związanych z reklamą, udzielanie informacji
związanych z reklamą, produkcja reklam, usługi reklamy zewnętrznej, usługi reklamy graficznej, doradztwo dotyczące
reklamy, wykonywanie materiałów reklamowych, reklama
na bilbordach elektronicznych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów
z tworzyw sztucznych, przetwarzanie tworzyw sztucznych,
wytłaczanie tworzyw sztucznych, formowanie materiałów
z tworzyw sztucznych.
502265
(220) 2019 07 15
DOBRY ADRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dobry adres

(210)
(731)

(531) 26.05.01, 26.05.10, 26.05.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, 37 budownictwo.
(210) 502267
(220) 2019 07 15
(731) JEDLIŃSKI PIOTR, Białystok
(540) (znak graficzny)
(540)
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(531) 03.07.21, 29.01.13
(510), (511) 16 artykuły biurowe, bloki, chorągiewki papierowe, chusteczki do nosa, czasopisma, etykiety na butelki
z papieru lub kartonu, etykiety z papieru lub kartonu, gazety,
indeksy skorowidze, kalendarze, kartki z życzeniami, karty,
karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały
piśmienne, nalepki, naklejki, notatniki [notesy], obrazy i zdjęcia, ołówki, pióra i długopisy [materiały biurowe], papierowe
podkładki pod szklanki, pióra kulkowe, podkładki na biurko,
podstawki do długopisów i ołówków, podstawki na stół papierowe, podstawki pod kufle do piwa, przybory szkolne,
przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje
drukowane, rysunki, skoroszyty, torby papierowe, zakładki
do książek, zakreślacze, 18 bagaż, etui na klucze, etui na karty
kredytowe (portfele), kosmetyczki bez wyposażenia, obroże
dla zwierząt, odzież dla zwierząt, parasole, plecaki, pojemniki
na wizytówki, torby, torby na zakupy, torby plażowe, torby
turystyczne, torebki, walizki, walizki z kółkami, 21 butelki,
czajniczki do herbaty, deski do krojenia do kuchni, dzbanki,
figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, filiżanki, formy do wyciskania ciasteczek, formy do ciast i ciastek,
kubki, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, kufle, łopatki
do ciast, miseczki, osłony na doniczki nie z papieru, patery,
podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, porcelana, przybory kosmetyczne, przybory kuchenne, przybory toaletowe, pudełka na herbatę, pudełka na słodycze, pudełka
obiadowe, pudełka szklane, rękawice kuchenne, pieprzniczki, solniczki, tace obrotowe, tace papierowe, talerze, termosy, wałki do ciasta domowe, 25 chustki [apaszki], daszki jako
nakrycia głowy, dzianina [odzież], fartuchy [odzież], koszule,
koszulki z krótkimi rękawami, pantofle domowe, pantofle
kąpielowe, piżamy, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, poszetki, rękawiczki, skarpetki, szaliki, szlafroki,
28 balony, figurki do zabawy, gry, karty do gry, misie pluszowe, śmieszne gadżety do zabawy, śmieszne gadżety na imprezy, zabawki.
502287
(220) 2019 07 15
KONGRES 590 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 590
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.07.01, 26.11.03, 26.11.07
(510), (511) 16 adresarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], album, almanachy [roczniki], artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bibuły,
bilety, biuletyny informacyjne, bloki [artykuły papiernicze],
broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma (periodyki],
formularza [blankiety, druki], fotografie [wydrukowane], indeksy, skorowidze, kartki z życzeniami, karton, karty, karty
indeksowe, karty pocztowe, katalogi, koperty [artykuły piśmienne], książki, materiały do pisania, materiały piśmienne,
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), matryce, nalepi, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], ołówki, oprawy książek, papier, papier do pisania
[listów], periodyki [czasopisma], pieczątki z adresem, pióra
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i długopisy [artykuły biurowe], podręczniki [książki], przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, rejestry, księgi główne [książki], pudełka kartonowe
lub papierowe, reprodukcje graficzne, segregatory na luźne
kartki, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], teczki
z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], torby papierowe, ulotki, wieczne pióra, zakładki do książek, zeszyty
do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, badania w zakresie
biznesu, badania biznesowe, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
ekonomiczne prognozy, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], informacja o działalności gospodarczej,
komputerowe bazy danych, informacja o działalności gospodarczej, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm
na zlecenie, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy
towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem
sieci internetowej, reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne,
rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych poprzez tworzenie
komputerowych baz danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi
pośrednictwa w handlu, usługi public relations, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie
programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie
w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących
jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 doradztwo zawodowe, fotografia, fotoreportaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób trzecich, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja
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lub rozrywka], organizowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, telewizyjne usługi
rozrywkowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania,
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania],
usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka|.
(210)
(731)
(540)
(540)

502329
(220) 2019 07 16
SZMYT KAMILA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Buba

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 25 odzież sportowa, 28 artykuły i sprzęt sportowy, 41 usługa trenera personalnego, usługa prowadzenia
zajęć fitnessu, usługi sportowe i w zakresie fitness.
502364
(220) 2019 07 17
TAXPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) TAXPOINTER
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje komputerowe do pobrania, 35 usługi podatkowe, doradztwo
biznesowe, doradztwo związane z audytem, doradztwo
dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo gospodarcze dotyczące
likwidacji, doradztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw,
doradztwo w zakresie przejęć (nabycia), doradztwo w dziedzinie przejmowania firm, doradztwo w zakresie nabywania przedsiębiorstw, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, analizy finansowe,
audyt finansowy, 42 udzielanie licencji na oprogramowanie, aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
instalacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania, oprogramowanie jako usługa [SaaS],
projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, platforma jako usługa [PaaS], prace
badawczo - rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie platform komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, 45 usługi prawne, doradztwo
prawne, doradztwo podatkowe, doradztwo w sporach sądowych, licencjonowanie oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)

(210)
(731)

502382
(220) 2019 07 17
GOŁĄBEK-CIOSIŃSKA MARTA CERES KOSMETYKI,
Zgierz
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERES Nastał czas piękna!

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.03.01
(510), (511) 3 kremy, balsamy, emulsje, mydła, żele, peelingi,
pianki, mleczka, płyny micelarne, toniki, olejki, serum, koncentraty, szampony, lotiony, mgiełki, maski, 44 usługi kosmetyczne, salony piękności.
502389
(220) 2019 07 17
AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUROVITAS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.20
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne, suplementy
diety.
502404
(220) 2019 07 17
ARSMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) (znak słowny)
(540) ARSmedia
(510), (511) 35 agencje reklamowe, optymalizacja stron internetowych, doradztwo biznesowe, reklama, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie,
42 tworzenie i utrzymanie stron internetowych dla osób
trzecich, usługi graficzne, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych.
(210)
(731)

502419
(220) 2019 07 18
TEC ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wodzisław Śląski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGNICA
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 01.15.13
(510), (511) 30 syrop cukrowy do celów spożywczych,
32 woda mineralna gazowana i niegazowana, napoje bezalkoholowe, soki owocowe, syrop do napojów.
(210) 502946
(220) 2019 07 31
(731) ROGANOWICZ AGNIESZKA HIMAL AR, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) MSZYCAL
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu i prac badawczych oraz dla rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, nawozy, nawozy azotowe, fosforowe, potasowe
i z mikroelementami, nawozy i preparaty do użyźniania gleby, nawozy i preparaty do hodowli i odżywiania roślin, ekstrakty i miazgi roślinne do celów odżywczych i ochronnych
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roślin, detergenty używane i do stosowania w procesach
produkcyjnych oraz w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
3 mydła, preparaty do czyszczenia, preparaty do nabłyszczania liści roślin, 5 środki do zwalczania robactwa, fungicydy,
herbicydy, pestycydy, insektycydy, biocydy, środki bakteriobójcze, wyciągi i miazgi roślinne dla odstraszania robactwa
i zwierząt, preparaty do odkażania i sterylizacji gleby, podłoża, pomieszczeń i narzędzi ogrodniczych i inwentarskich,
środki dezynfekcyjne, środki grzybobójcze, środki owadobójcze, mydła lecznicze i dezynfekujące, preparaty do dezynfekcji.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

503366
(220) 2019 08 09
Jushi Group Co., Ltd., Zhejiang, CN
(znak słowno-graficzny)
JU SHI

27.05.01, 26.04.04, 26.04.16, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.12,
28.03
(510), (511) 17 włókno szklane do izolacji, tkaniny z włókna
szklanego do izolacji, szklane włókna do izolacji, wełna szklana do użytku jako materiał izolacyjny, armatura niemetalowa
do przewodów sprężonego powietrza, tkaniny izolacyjne,
filc izolacyjny, przewody giętkie niemetalowe, materiały
zbrojeniowe niemetalowe do rur, ognioodporne materiały
izolacyjne, izolatory, folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, pręty i drążki z tworzyw sztucznych, bariery pływające zatrzymujące zanieczyszczenia, 21 włókno
szklane, inne niż do izolacji lub użytku włókienniczego, nici
z włókna szklanego nie do celów włókienniczych, wyroby
ceramiczne dla gospodarstwa domowego, pojemniki kuchenne, miednice [naczynia], porcelana, przybory toaletowe,
zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, dzieła sztuki
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła, wata szklana, inna
niż do izolacji, koryta do picia, kosze na śmieci, termoizolacyjne pojemniki na żywność, przenośne pojemniki chłodzące,
nieelektryczne, pojemniki emaliowane, 22 włókna szklane
do celów włókienniczych, włókna tekstylne, markizy z tworzyw sztucznych, plandeki, markizy z materiałów tekstylnych, liny niemetalowe, liny, złączki niemetalowe, tekstylne
żaluzje zewnętrzne, materiały opakowaniowe [amortyzujące,
wypełniające] nie z gumy, tworzyw sztucznych, papieru lub
kartonu, worki biwakowe stanowiące osłony, torby do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów tekstylnych, wyściółki nie z gumy, tworzyw sztucznych, papieru lub kartonu,
uszczelnienia włóknowe do statków, taśmy niemetalowe
do owijania i związywania, 23 nici z włókien szklanych dla
włókiennictwa, nici, przędza, uprzędzone nitki i przędza, nici
i włókna ze sztucznego jedwabiu, nici i przędza z jedwabiu,
nici i przędza elastyczna do celów włókienniczych, włókna
tekstylne [nici], przędza ze sztucznego jedwabiu, nici i przędza do szycia, nici i przędza do cerowania, przędza elastyczna do celów włókienniczych, nici z tworzyw sztucznych
do celów włókienniczych, przędza dziewiarska wykonana
z nylonu, nici kauczukowe do celów włókienniczych, 24 tkaniny z włókna szklanego do celów włókienniczych, ścierki
do osuszania szkła [ręczniki], filc, materiały tekstylne nietkane, materiały tekstylne do filtrowania, tkaniny ze sztucz-
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nego jedwabiu, dzianina, zasłony z tkaniny lub z tworzyw
sztucznych, bielizna stołowa i pościelowa, tkaniny tekstylne
impregnowane żywicami, dopasowane pokrowce na deski
toaletowe z tkaniny, obicia ścienne z materiałów tekstylnych,
tkaniny, muślin, tworzywa sztuczne [substytuty tkanin].
503593
(220) 2019 08 19
STANDARD POWER DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) standard power development
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.06
(510), (511) 4 energia elektryczna, energia elektryczna
ze źródeł odnawialnych, energia elektryczna wytwarzana
z energii słonecznej, energia elektryczna wytwarzana z wiatru, 39 dystrybucja energii, 40 wytwarzanie energii elektrycznej, wytwarzanie energii elektrycznej z energii wiatru,
wytwarzanie energii elektrycznej z energii geotermalnej,
wytwarzanie energii elektrycznej z energii słonecznej, wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii eklektycznej,
usługi informacyjne i doradcze związane z wytwarzaniem
energii elektrycznej z energii fal, 42 usługi projektowania
związane z inżynierią lądową i wodną.
503748
(220) 2019 08 23
KRZYWY ANDRZEJ, Chotomów; KUBIACZYK PIOTR,
Izabelin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DE mono
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych, muzyczne nagrania dźwiękowe, nagrania muzyczne w formie
dysków, nagrania muzyczne w postaci płyt, nagrane płyty
CD i DVD, płyty analogowe, płyty gramofonowe, płyty winylowe, serie muzycznych nagrań dźwiękowych, muzyka cyfrowa do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu, 16 papier, karton, afisze,
plakaty, afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu, bloczki
do pisania, broszury, chorągiewki papierowe, druki, kalendarze, kalendarze z kartkami do wyrywania, katalogi, koperty,
druki, pieczątki z adresem, notatniki, podkładki do pisania
z klipsem, szyldy z papieru lub z kartonu, druki, publikacje
drukowane, gazety, książki, czasopisma, teczki jako artykuły
papiernicze, 25 odzież, nakrycia głowy, koszulki, t-shirty, bluzy, kamizelki, szaliki, czapki, czapeczki, chusty, kurtki, opaski,
38 transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania i plików udostępnianych
za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć
komputerową, transmisja wiadomości za pośrednictwem
mediów elektronicznych, elektroniczna transmisja danych,
wiadomości, grafik, obrazów i informacji, 41 rozrywka, dzia-
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łalność kulturalna, usługi w zakresie organizowania i obsługi
imprez artystycznych i dyskotek, informacja o imprezach artystycznych, komponowanie utworów muzycznych, organizowanie i wykonywanie koncertów, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, nagrywanie filmów, muzyki, usługi w zakresie
organizowania spektakli i widowisk z dziedziny kultury i rozrywki, usługi rozrywki telewizyjnej i radiowej, usługi w zakresie organizowania rekreacji, usługi zespołów muzycznych,
udostępnianie on-line publikacji elektronicznych oraz plików
audio lub wideo.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
(540)
(540)

503779
(220) 2019 10 10
DRZEWIECKI SEBASTIAN, Kraków
(znak słowno-graficzny)
Mentoring Walk

(531) 02.07.15, 02.07.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, przekazywanie know-how [szkolenia], usługi
trenerskie, produkcja filmów, innych niż reklamowe, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe.
(210)
(731)
(540)
(540)
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(540) BRAMA JURY
(510), (511) 36 nieruchomości (administrowanie), nieruchomości (dzierżawa), majątek nieruchomości, zarządzanie nieruchomością.
503929
(220) 2019 08 28
INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz
(540) (znak słowny)
(540) AMINO ULTRA
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy i użyźniacze, preparaty chemiczne do obróbki gleby, preparaty do uzdatniania
gleby, mineralne polepszacze gleby, środki do uzdatniania
gleby do podawania do gleby przygotowanej do siewu
nasion inne niż wyjaławiające, środki do stymulacji wzrostu
roślin, środki do regulacji wzrostu roślin, zaprawy do nasion,
nawozy dolistne, chemikalia do ochrony roślin inne niż środki
grzybobójcze, chwastobójcze, herbicydy, insektycydy, środki
przeciwpasożytnicze, 5 preparaty i substancje weterynaryjne, środki żywnościowe i substancje dietetyczne przystosowane do stosowania weterynaryjnego, odżywcze suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, dodatki
lecznicze do pożywienia zwierząt, substancje pobudzające
łaknienie zwierząt, środki do tępienia szkodników, chemikalia
do ochrony roślin, a mianowicie środki grzybobójcze, chwastobójcze, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze, antybiotyki, witaminy i dodatki lecznicze do stosowania
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 31 produkty rolne,
ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach,
nasiona, pasze, pokarm dla zwierząt, mieszanki paszowe dla
zwierząt, pasze wzmacniające dla zwierząt, dodatki do pasz
i pokarmu dla zwierząt, nie do celów leczniczych.
(210)
(731)

504135
(220) 2019 09 05
GELATERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Paulo GELATERIA

(210)
(731)

503826
(220) 2019 08 27
PATRZAŁEK MARCIN ROLA, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
ROLA SUSHIROLA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.11.01
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka,
sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb,
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy),
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy,
przyprawy, lód.
(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi barowe i restauracyjne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, przygotowywanie i dostarczanie
posiłków na zamówienie.
503827
(220) 2019 08 27
HBK 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT ZAWIERCIE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(210)
(731)

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

504252
(220) 2019 09 09
CELMER PIOTR CELMER ONLINE, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
69 eyes
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 16.03.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna okularów korekcyjnych,
słonecznych oraz soczewek.
504283
(220) 2019 10 17
EUROSYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Przywory
(540) (znak słowny)
(540) SYNTEX
(510), (511) 17 folie i membrany na bazie tworzywa sztucznego i/lub metalu, papieru do celów izolacyjnych, izolujących, uszczelniających, izolacji dźwiękowej i do zamykania,
dla ochrony powierzchni przed wibracją, taśmy samoprzylepne na bazie tworzywa sztucznego do w/w celów, taśmy
i folie drogowe, folie i membrany izolacyjne stosowane w budownictwie i rolnictwie, folie fundamentowe do hydroizolacji i izolacji pionowej ścian oraz dachów, stropów, podłóg,
folie do zakładania ogrodów na dachach, folie ogrodnicze,
akustyczne materiały izolacyjne, folie i membrany dachowe
oddychające, geowłókniny, geokompozyty do zabezpieczenia i izolacji ścian fundamentowych, izolacji poziomej budynków, stabilizacji gruntów, drenaży, 19 taśmy uszczelniające,
izolacyjne i hydroizolacyjne budowlane zawarte w tej klasie
folie dachowe z tworzyw sztucznych folie i taśmy budowlane z tworzyw sztucznych, membrany i tkaniny z włókien
szklanych stosowane w budownictwie.
(210)
(731)

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

504318
(220) 2019 09 11
KAŁUŻA PIOTR PDI CONSULTING, Kraków
(znak słowno-graficzny)
ORIOLUS

(531) 03.07.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia,
kosztorysowanie, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów mających zastosowanie w budownictwie do budowy
domów jak również gotowych konstrukcji obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary w wyspecjalizowanym sklepie
i/lub hurtowni lub przez Internet oraz wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji, sprzedaż artykułów sanitarnych, wyposażenia wnętrz,
dekoracji wnętrz, farb. lakierów, drewna, pojazdów, maszyn,
akcesoriów samochodowych, motorowych, rowerowych,
sprzętu RTV, komputerów, urządzeń budowlanych, usługi
w zakresie prezentacji towarów do sprzedaży w sklepach,
usługi promocyjne i marketingowe, usługi agencji eksportowych i importowych, pomoc handlowa w zakresie organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa również świadczona
w ramach umowy franchisingowej, usługi kadrowe, księgowe, prowadzenie baz danych, sprzedaż maszyn i urządzeń
budowlanych, organizowanie sieci domów handlowych,
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gastronomicznych, hotelowych, domów opieki społecznej
oraz ośrodków ochrony zdrowia, zarządzanie i administrowanie tymi ośrodkami, organizowanie i prowadzenie baz danych o wolontariuszach i beneficjentach pomocy udzielanej
przez organizacje społeczne, 36 usługi w zakresie: organizacji
i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, pośrednictwo w sprawach
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni
użytkowej, analizy rynku nieruchomości, analizy finansowe,
pośrednictwo finansowe, usługi finansowe, obrót nieruchomościami na rynku wtórnym, sprzedaż obiektów i lokali
mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi w zakresie doradztwa ekonomiczno-finansowego w zakresie budownictwa,
wycena nieruchomości, pośrednictwo w zakresie obrotu
akcjami i papierami wartościowymi, pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, pożyczanie pod
zastaw, organizowanie i gromadzenie funduszy na cele dobroczynne, organizowanie i gromadzenie funduszy na cele
opieki medycznej i poprawianie jakości usług medycznych,
pozyskiwanie i podział środków finansowych na wspieranie
osób wymagających pomocy, sponsorowanie i finansowanie leczenia rehabilitacyjnego, prowadzenie zbiórek funduszy celowych na rzecz chorych, zbieranie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego
i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego
chorych, zbiórki funduszy na rzecz prowadzenia akcji szkoleniowych, usługi w zakresie sponsoringu, tworzenie funduszu stowarzyszenia, 37 usługi w zakresie: budownictwa
oraz prowadzenia działalności deweloperskiej w dziedzinie
budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych, usług remontowych, usług wykończeniowych, usług instalacyjnych, naprawy obiektów budowlanych, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowania lokali mieszkaniowych
i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, budowania
obiektów kubaturowych, roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, prace
budowlano-wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz,
sprzątanie i czyszczenie obiektów, usługi pralni, prasowalnie,
usługi myjni, usługi stacji benzynowych, serwis pojazdów,
usługi rewitalizacji mebli, 39 transport, magazynowanie,
parkingi, przepakowywanie, organizowanie podróży, dostarczanie zakupów do odbiorców, usługi biur podróży w celu
rezerwacji podróży, 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, usługi opieki nad dziećmi świadczone w obiektach
handlowych, usługi biur podróży w celu rezerwacji zakwaterowania, 44 prowadzenie ośrodków ochrony zdrowia, sanatoriów, ośrodków opieki nad osobami przewlekle chorymi,
poradni rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych, psychologicznych, prowadzenie salonów piękności, fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej, spa, porady w zakresie
ochrony zdrowia, porady dotyczące aktywnego i zdrowego
trybu życia, usługi w zakresie: projektowania, budowania
i pielęgnacji ogrodów, sadów, upraw warzywnych, terenów
zielonych, tępienie szkodników (w rolnictwie, ogrodnictwie
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i leśnictwie) oraz doradztwo i poradnictwo w w/w zakresie,
układanie kompozycji kwiatowych, usługi w zakresie szkółek
roślinnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

504334
(220) 2019 09 11
MILISZKIEWICZ ADAM LABINSIDER, Łomża
(znak słowno-graficzny)
CROSS HERO

(531) 27.05.01, 24.01.01, 26.05.01
(510), (511) 28 artykuły gimnastyczne, artykuły gimnastyczne dla niepełnosprawnych, balony, bloki startowe, bumerangi, deskorolki, dyski latające, ekrany maskujące, ekspandery, gry, gry polegające na budowaniu, gry z obręczami,
hantle, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, nagolenniki
jako artykuły sportowe, nakolanniki jako artykuły sportowe,
ochraniacze jako części strojów sportowych, ochraniacze
na łokcie jako artykuły sportowe, pasy do podnoszenia ciężarów jako artykuły sportowe, pasy na talię, do ćwiczeń,
pierścienie do rzucania (gry), przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, sanki jako artykuły sportowe, siatki do sportów stacjonarne rowery treningowe, trampoliny, trampoliny
jako artykuły sportowe, worki treningowe, wrotki, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe,
badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, 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, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, porady odnośnie biznesowej obsługi
klubów crossfit, porady odnośnie zarządzania działalnością
gospodarczą w zakresie klubów crossfit, indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, marketing ukierunkowany, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja
pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing jako doradztwo biznesowe, pokazy towarów, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie
sponsorowania wydarzeń sportowych, reklama, reklama
korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów
informacji do celów handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe
zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów
reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, sprze-
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daż, reklama i promocja: odzieży, nakryć głowy, artykułów
sportowych, strojów sportowych, czapek, czapeczek sportowych, topów sportowych, podkoszulków sportowych,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi lobbingu handlowego, usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich jako zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
usługi w zakresie wywiadu rynkowego, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupować poprzez
katalogi, w sklepach i hurtowniach, poprzez Internet z:
wyrobami budowlanymi, metalowymi, z tworzyw sztucznych, tekstylnymi, ze sprzętem i wyrobami: do użytku sportowego z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych,
a w szczególności: bramy metalowe, stojaki, półki, bumpery jako talerze gimnastyczne, maty gimnastyczne, obuwie
gimnastyczne, odzież gimnastyczna, torby gimnastyczne,
liny gumowe, liny metalowe, maty z plecionej liny na stoki
narciarskie, nasadki na liny stosowane jako chomątka metalowe, sanki do jazdy na stojąco, piłki, skakanki, worki z lodem
do celów medycznych, worki biwakowe stanowiące osłony,
tarcze elektroniczne, rzutki strzelnicze do tarcz, kule bilardowe, kule stalowe, drążki gimnastyczne, artykuły gimnastyczne, artykuły gimnastyczne dla niepełnosprawnych, balony,
bloki startowe, bumerangi, deskorolki, dyski latające, ekrany
maskujące, ekspandery, gry, gry polegające na budowaniu,
gry z obręczami, hantle, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, nagolenniki jako artykuły sportowe, liny, nakolanniki jako artykuły sportowe, ochraniacze jako części strojów
sportowych, ochraniacze na łokcie jako artykuły sportowe,
pasy do podnoszenia ciężarów jako artykuły sportowe, pasy
na talię, do ćwiczeń, pierścienie do rzucania stosowane
w grach, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, sanki
jako artykuły sportowe, siatki do sportów, stacjonarne rowery treningowe, trampoliny, trampoliny jako artykuły sportowe, worki treningowe, wrotki, 41 trening crossfit, doradztwo
zawodowe w zakresie treningu crossfit, kultura fizyczna,
nauczanie gimnastyki w zakresie crossfit, organizowanie
i prowadzenie warsztatów jako szkolenie z zakresu crossfitu, organizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie
sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, udostępnianie
obiektów i sprzętu sportowego do ćwiczeń crossfit, usługi
trenera osobistego jako trening sprawności fizycznej, usługi trenerskie w zakresie crossfit, usługi treningu crossfit dla
osób niepełnosprawnych.
504406
(220) 2019 09 12
ESKULAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zabierzów
(540) (znak słowny)
(540) cziko
(510), (511) 31 karma dla zwierząt domowych, karma dla
ptaków domowych, karma dla królików, karma dla ptaków,
karma dla psów, karma dla gryzoni, karma dla kotów, karma
dla ryb, karma dla złotych rybek, środki odżywcze dla ryb,
nasiona roślin strączkowych jako karma dla zwierząt, karmy
w puszce przeznaczone dla kotów, karmy w puszce przeznaczone dla psów, mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do kar(210)
(731)
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mienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę
do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki
do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek
do karmienia kotów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek
do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające fosforan
służące do karmienia zwierząt, artykuły spożywcze o smaku
wołowiny do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku
wątróbki do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku
wołowiny do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia kotów,
artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia
kotów, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów, materiały na podściółkę dla zwierząt, papier
pokryty piaskiem do użytku w klatkach dla ptaków, papier
pokryty piaskiem do wyściełania dla zwierząt domowych,
piasek do kuwet dla kotów, piasek aromatyczny jako ściółka
dla zwierząt domowych, podściółka dla zwierząt domowych,
podściółka do kuwet dla kotów, ściółka dla małych zwierząt,
ściółka dla psów, wióry z drewna do użytku jako podściółka
dla zwierząt, wyściółka ścierna do kuwety dla kota, żwirek
dla kota i dla małych zwierząt, żwirek dla kotów, żywe rośliny
do akwariów, żywność dla ryb akwariowych, żywe koralowce
akwariowe, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, komputerowe
zarządzanie plikami, optymalizacja stron internetowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama online 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, wynajmowanie przestrzeni reklamowej na portalach internetowych, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 38 transmisja
plików cyfrowych, wspomagane komputerowo przesyłanie
wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych,
fora dla serwisów społecznościowych, przesyłanie informacji
i obrazów na przenośne urządzenia teleinformatyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

504442
(220) 2019 09 13
PROKAPITAL MANAGEMENT, SIA, Ryga, LV
(znak słowno-graficzny)
PRZYJEMNE DO BÓLU!

(531) 02.03.02, 27.05.01, 29.01.03, 27.03.02
(510), (511) 10 maty do akupresury, aparatura i przyrządy
do masażu, urządzenia do masażu stóp, przyrządy do masażu ręcznego, urządzenia do masażu pleców, nieelektryczne
urządzenia do masażu, urządzenia do masażu [do celów medycznych], poduszki do użytku terapeutycznego, mianowicie, poduszki do akupresury, sprzęt, przyrządy i urządzenia
do akupunktury, nieelektryczne przyrządy do akupunktury,
urządzenia do stymulacji miejsc poddawanych akupunkturze, igły do akupunktury, aparatura do terapii akupresurą,
aparatura do terapii akupresurą, poduszki ortopedyczne,
ortopedyczne poduszki do stóp, dmuchane poduszki do celów medycznych, poduszki wyściełane do celów medycznych, poduszki do akupresury, 20 wezgłowia, poduszki z wy-
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pełnieniem, podgłówki, wałki, poduszki, poduszki, poduszki
na siedzenia, 27 dywany, dywaniki, maty i wycieraczki, maty
gimnastyczne, 35 usługi handlu detalicznego związane
z pościelą, poduszkami i poduszkami, matami do akupresury, poduszkami do akupresury, sprzętem do fizjoterapii, urządzeniami do masażu, przyrządami do masażu, przyrządami
do masażu, także za pośrednictwem Internetu.
(210)
(731)
(540)
(540)

504497
(220) 2019 09 16
KLIŚ DARIUSZ, Kęty
(znak słowno-graficzny)
ELE gont kamienny

(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 19 łupek, łupki dachowe, pokrycia dachowe
z gontów, kamień, kamień budowlany, niemetalowe pokrycia dachowe, niemetalowe pokrycia ścienne i elewacyjne,
37 budownictwo, usługi dekarskie, 40 usługi kamieniarskie.
504545
(220) 2019 09 17
ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) GRUNTO-PLAST
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, substancje
chemiczne nie przetworzone, kleje i zaprawy klejowe, kleje
do mocowania okładzin i wykładzin, środki impregnujące,
środki konserwujące do betonu (z wyjątkiem farm i olejów),
chemiczne środki konserwujące do powierzchni budynków
inne niż farby lub oleje, preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych, produkty do spoinowania
okładzin i wykładzin, silikony, roztwory kauczukowe, 2 farby,
pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne,
pokrywające powierzchnie dekoracyjne i ochronne kompozycje trwałe lub tymczasowe, podkłady, szpachlówki, powłoki gruntowe, środki zabezpieczające przed niszczeniem
mury i inne materiały, wszystkie w formie preparatów proszkowych, płynnych, półpłynnych i rozpylanych oraz rozcieńczalniki do powyższych związków i preparatów, pigmenty, barwniki do betonu, pigmenty rozproszone w wodzie
do barwienia betonu, farby przemysłowe do zastosowania
na powierzchniach betonowych, środki uszczelniające beton (farby), środki do gruntowania betonu (farby), powłoki
do wykańczania betonu, utwardzane promieniami powłoki
do betonu, mieszanki powłokowe do konserwacji betonu
(farby lub oleje), środki konserwujące beton będące farbami,
środki konserwujące do użytku przeciw korozji, 17 kauczuk
płynny, kauczuk chlorowany, kauczuk nitrylowy, kauczuk
silikonowy, kauczuk naturalny, kauczuk surowy, kauczuk
chloroprenowy, pochodne kauczuku, roztwór kauczukowy,
mieszanki kauczukowe, kauczuk izobutylowo - izoprenowy,
kauczuk ciekły [depolimeryzowany], płynny kauczuk butylowy, mieszanki kauczuku silikonowego, kauczuk do izolacji
termicznej, kauczuk do izolacji elektrycznej, wodoszczelne
kołnierze z kauczuku, szczeliwa z kauczuku silikonowego,
wypełnienia kauczukowe [materiały wyściełające], taśma
kauczukowa do izolacji, wyroby z kauczuku do uszczelniania,
kauczuk syntetyczny do użytku w produkcji, kauczuk lateksowy do użycia w produkcji, nieutwardzony kauczuk syntetyczny do użytku w produkcji, gutaperka, guma, azbest, mika
(210)
(731)
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i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, masy
uszczelniające termoizolujące i hydroizolujące, preparaty
płynne, półpłynne i w postaci proszku do rozprowadzenia
cieczą, przeznaczone do uzyskiwania powłok uszczelniających i hydroizulujących w budownictwie, zaprawy izolujące,
materiały budowlane z tworzyw sztucznych, płyty i okładziny izolacyjne, izolacyjne żywice akrylowe, akrylowe żywice
w postaci półproduktów, kit, wełna mineralna, uszczelki
i uszczelnienia do instalacji wodnych, CO, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i kanalizacyjnych, taśmy przylepne stosowane do pakowania i w budownictwie, żywice syntetyczne,
taśmy izolacyjne i uszczelniające, tkaniny izolacyjne, materiały z tworzyw sztucznych i gumy do wypychania, wata
szklana do izolacji, materiały ciepłochronne, materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, rury giętkie niemetalowe, uszczelki i złączki do rur, półprzetworzone żywice
syntetyczne, masy uszczelniające, szczeliwa do połączeń:
preparaty do nadawania nieprzepuszczalności wyrobów cementowych i ceramicznych, roztwory kauczukowe, 19 materiały budowlane niemetalowe, elementy budowlane i półfabrykaty zawierające gips, gips jako materiał budowlany, gips
do użytku w garncarstwie, zaprawy gipsowe, zaprawy budowlane, podłogi niemetalowe, zaprawy samopoziomujące,
podłogi pływające, niemetalowe elementy konstrukcyjne
do systemów suchej zabudowy, asfalt, smoła i bitumy, masy
bitumiczne uszczelniające i hydroizolujące, siatki wzmacniające niemetalowe, w tym z włókna szklanego, wyroby budowlane z betonu ujęte w tej klasie, w tym pustaki i kostka
brukowa, wyroby budowlane z ceramiki, w tym cegły i dachówki ceramiczne, belki, boazeria drewniana i niemetalowa, deski, drewno budowlane, drewno fornirowane obrobione, drewno po częściowej obróbce, drzwi i drzwi składane
niemetalowe, klepka podłogowa, listwy drewniane, lufciki,
okna, ramy niemetalowe, sklejka, tworzywa sztuczne w postaci płyt, form, kształtowników, w tym drobnica, kołki, gałki,
uchwyty i kółka, płytki ceramiczne, szkło budowlane, niemetalowe żaluzje zawijane, niemetalowe żaluzje zewnętrzne,
niemetalowe materiały budowlane do systemów dociepleń,
betony, betonowe materiały budowlane, zaprawy cementowe do łączenia elementów i wypełniania spoin, zaprawy
do fugowania, gotowe masy budowlane poprawiające przyczepność do podłoża, gotowe masy budowlane poprawiające przyczepność do podłoży betonowych, grunty szczepne
w postaci gotowych mas.
504588
(220) 2019 09 18
AGILITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) agilito
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania
i prowadzenia działalności gospodarczej handlowej i usługowej, usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej handlowej i usługowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu elektronicznego, komputerowego
i telekomunikacyjnego, gromadzenie, na rzecz osób trzecich,
usług telekomunikacyjnych umożliwiających konsumentom
dogodne porównywanie i zakup tych usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem internetu sprzętu elektronicznego, komputerowego i telekomunikacyjnego, gromadzenie, na rzecz osób trzecich, usług telekomunikacyjnych
umożliwiających konsumentom dogodne porównywanie
i zakup tych usług za pośrednictwem Internetu, ekspertyzy
w działalności gospodarczej, usługi informacji handlowej dotyczącej sprzętu elektronicznego, komputerowego i teleko-
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munikacyjnego, a także usług telekomunikacyjnych, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie i rozpowszechnianie tekstów reklamowych, badania rynku, badanie opinii publicznej, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie
plikami, powielanie dokumentów, prognozy ekonomiczne,
redagowanie tekstów reklamowych, 38 usługi w zakresie
rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych
za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, internetowe portale informacyjne, usługi zapewniania
dostępu do stron w elektronicznej sieci informacyjnej, usługi umożliwienia dostępu do programów telewizyjnych oraz
audycji radiowych na drodze cyfrowej, agencje informacyjne, agencje prasowe, umożliwianie dostępu do przestrzeni
wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania
informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera,
usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz
danych, dostarczanie dostępu do zasobów informacyjnych,
filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, internetowe portale społecznościowe, usługi w zakresie udostępniania i wynajmu dostępu do Internetu osobom trzecim,
42 projektowanie stron internetowych, usługi związane
z projektowaniem graficznym i redagowaniem układu treści
stron internetowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych,
projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, opracowywanie projektów technicznych z zakresu infrastruktury informatycznej IT, wynajmowanie miejsca
na serwerach, hosting, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów, usługi wynajmowania wirtualnej pamięci
w sieci komputerowej, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi informatyczne, usługi pozycjonowania stron internetowych.
504640
(220) 2019 09 20
CENTRUM KONCERTOWE A2 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEGENDY METALU
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.09.15, 17.02.17, 09.03.25, 09.03.17
(510), (511) 41 koncerty muzyczne, organizowanie koncertów, zarządzanie koncertami, organizowanie koncertów muzycznych, koncerty muzyczne na żywo, rozrywka w postaci
koncertów, organizowanie festiwali, usługi festiwali muzycznych, organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie koncertów, usługi koncertów muzycznych,
obsługa koncertów muzycznych.
504706
(220) 2019 09 22
NRDB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT9/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) NRDB NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 rachunkowość, zarządzanie rachunkowością,
zarządzanie rachunkami firm, doradztwo podatkowe w zakresie rachunkowości, planowanie podatkowe, przygotowanie skomputeryzowanej rachunkowości, skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, przygotowywanie wymiaru
podatku, rachunkowość na rzecz osób trzecich, udostępnianie informacji dotyczących kont, rachunkowość w zakresie
zarządzania kosztami, dostarczanie raportów dotyczących
informacji rachunkowych, usługi doradcze dotyczące rachunkowości handlowej, doradztwo i informacja dotycząca
rachunkowości, doradztwo w zakresie zwrotu podatku, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości,
usługi rachunkowe w zakresie kosztów na rzecz przedsiębiorstw, księgowość, skomputeryzowana księgowość, księgowanie kosztów, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, usługi księgowe związane ze ściąganiem należności,
doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, usługi księgowe na potrzeby fuzji i przejęć, audyt
przedsiębiorstw, audyt finansowy, audyt działalności gospodarczej, audyt sprawozdań finansowych, audyt skomputeryzowany, doradztwo związane z audytem, doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, konsultacje specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, pomoc w zarządzaniu przy zakładaniu przedsiębiorstw handlowych, 45 usługi prawne, doradztwo prawne,
badania prawne, usługi wsparcia prawnego, sporządzanie
ekspertyz prawnych, usługi monitorowania prawnego, kompilacja informacji prawnych, pośrednictwo w procedurach
prawnych, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania,
porady prawne i zastępstwo procesowe, pomoc prawna
przy tworzeniu umów, usługi prawne w zakresie mediacji,
udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, doradztwo
związane z osobistymi sprawami prawnymi, świadczenie
usług w zakresie badań prawnych, usługi prawne związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla
osób trzecich, udostępnianie informacji dotyczących usług
prawnych za pośrednictwem strony internetowej.
504715
(220) 2019 09 23
PAYTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Payten

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie do wykonywania płatności,
oprogramowanie do płatności elektronicznych, oprogramowanie do transakcji elektronicznych, oprogramowania
do uwierzytelniania w zakresie kontroli dostępu i komunikacji z komputerem oraz siecią komputerową, oprogramowa-

33

nie komputerowe do transmisji danych i informacji, oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych, systemy płatności elektronicznych, oprogramowanie
komputerowe do handlu elektronicznego umożliwiające
użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji
biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, aplikacje mobilne, aplikacje mobilne do płatności
elektronicznych, platformy oprogramowania komputerowego dla płatności elektronicznych i transakcji elektronicznych,
urządzenia do przetwarzania płatności elektronicznych,
terminale komputerowe do celów bankowych, bezpieczne
terminale do transakcji elektronicznych, terminale do elektronicznego przetwarzania płatności kartami kredytowymi,
terminale do kart kredytowych, terminale do płatności elektronicznych, niezależna sieć terminali do płatności elektronicznych, niezależna sieć bankomatów, terminale do płatności wirtualnych, karty płatnicze i karty kredytowe kodowane
magnetycznie, terminale POS, systemy elektronicznych terminali płatniczych [epos], oprogramowanie komputerowe do kontroli terminali samoobsługowych, elektroniczne
i magnetyczne karty identyfikacyjne do użytku w związku
z płatnością za usługi, sprzęt komputerowy do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób
trzecich i przez osoby trzecie, bankomaty, karty magnetyczne bankomatowe, terminale płatnicze, bankomaty i liczarki
pieniędzy, kasy rejestrujące, elektroniczne kasy rejestrujące,
automaty do depozytów gotówkowych, automaty do pozostawiania depozytów gotówkowych, automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, programy komputerowe
do elektronicznych kas rejestrujących, oprogramowanie
do elektronicznych kas rejestrujących, platformy oprogramowania umożliwiające użytkownikom zbieranie pieniędzy,
35 wynajem sprzętu do elektronicznego terminala kasowego, udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej za pośrednictwem terminali komputerowych, outsourcing sprzętu do elektronicznego terminala kasowego,
36 usługi w zakresie płatności, usługi płatności finansowych,
obsługa płatności, elektroniczne przetwarzanie płatności,
elektroniczne przetwarzanie płatności za pośrednictwem
światowej sieci komputerowej, pobieranie płatności, przetwarzanie usług transakcji finansowych on-line, bankowość
on-line, usługi bankowości elektronicznej, przetwarzanie
płatności na rzecz banków, usługi płatności bezdotykowych,
usługi w zakresie płatności elektronicznych, usługi w zakresie
mobilnych płatności elektronicznych, usługi w zakresie płatności zdalnych, usługi płatności w handlu elektronicznym,
przetwarzanie elektronicznych transakcji przelewu obcych
walut, usługi płatności dokonywanych za pomocą kart obciążeniowych, usługi płatności dokonywanych za pomocą
kart kredytowych i kart debetowych, przetwarzanie transakcji kartą debetową i kartą kredytową na rzecz osób trzecich, przetwarzanie płatności dokonywanych przy użyciu
kart przedpłaconych, usługi kliringowe w zakresie transakcji
płatniczych, usługi w zakresie administrowania płatności,
usługi portfela elektronicznego (usługi w zakresie płatności),
usługi w zakresie bankomatów, wypożyczanie bankomatów, outsourcing bankomatów, udostępnianie bankomatów
do podejmowania i wpłacania pieniędzy, udostępnianie
terminali płatniczych, wypożyczanie terminali płatniczych,
świadczenie usług finansowych za pośrednictwem terminali
płatniczych, outsourcing terminali płatniczych, usługi przelewów, usługi transakcji finansowych, usługi bezgotówkowych
transakcji płatniczych, transakcje gotówkowe i walutowe,
handel walutami i wymiana walut, usługi płacenia rachunków on-line, elektroniczne transakcje debetowe, elektroniczne transakcje pieniężne, elektroniczne transakcje za pomocą
kart kredytowych, obsługa kart do transakcji płatniczych,

34

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

obsługa transakcji finansowych on-line, obsługa płatności
dokonywanych za pomocą kart obciążeniowych, przetwarzanie płatności, przetwarzanie płatności za zakup towarów
i usług za pośrednictwem elektronicznej sieci łącznościowej,
przetwarzanie płatności dotyczących kart kredytowych,
udostępnianie wielu opcji płatniczych za pośrednictwem
terminali elektronicznych obsługiwanych samodzielnie
przez klientów i zlokalizowanych w sklepach detalicznych,
usługi finansowe związane z podejmowaniem i deponowaniem gotówki, usługi finansowe związane z kartami bankowymi, usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych,
usługi pobierania opłat elektronicznych, usługi związane
z kartami płatniczymi, zautomatyzowane usługi płatnicze,
usługi związane z kartami kredytowymi i gotówkowymi,
37 instalacja, naprawa i konserwacja terminali płatniczych,
instalacja, naprawa konserwacja bankomatów, konserwacja
terminali do przetwarzania danych, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie elektronicznego przesyłania, przekazywania i przetwarzania danych finansowych i płatności,
łączność poprzez terminale komputerowe, telematyczna
komunikacja za pośrednictwem terminali komputerowych,
elektroniczna transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali komputerowych i urządzeń elektronicznych,
39 uzupełnianie banknotów w bankomatach, 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], oprogramowanie jako usługa
[SaaS] obejmujące oprogramowanie do usług płatności, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego do sterowania terminalami samoobsługowymi, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania on-line nie do pobrania, służącego do realizacji płatności elektronicznych, umożliwianie tymczasowego
użytkowania oprogramowania on-line nie do pobrania, służącego do uwierzytelniania w zakresie kontroli dostępu i komunikacji z komputerami i sieciami komputerowymi, usługi
doradcze w dziedzinie technologii, wypożyczanie sprzętu
i urządzeń komputerowych, usługi uwierzytelniania (kontrola) danych przekazywanych za pomocą telekomunikacji,
usługi uwierzytelniania dla celów bezpiecznych elektronicznych transakcji finansowych, outsourcing sprzętu i urządzeń
komputerowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

505097
(220) 2019 10 02
SZCZEKOCKA EDYTA PEMAW GROUP, Zabrze
(znak słowno-graficzny)
me Seduce

zna, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi w zakresie sprzedaży
towarów: skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach, skóry zwierzęce, skóry surowe,
walizy i torby podróżne, parasolki, parasole i laski, akcesoria
skórzane oraz z imitacji skóry, torby, torebki, aktówki, teczki,
plecaki, kuferki, etui, portfele, portmonetki, wizytówki, paski,
bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, odzież, bielizna, obuwie,
nakrycia głowy, salony z bielizną i artykułami dla kobiet, usługi zarządzania i administrowania działalnością handlową,
usługi w zakresie doradztwa handlowego i gospodarczego,
pomoc i doradztwo w organizowaniu, zarządzaniu i prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych, sklepów, hurtowni
oraz sprzedaży internetowej, agencje eksportowo-importowe, pośrednictwo handlowe, wyszukiwanie partnerów handlowych, pośredniczenie w zawieraniu kontraktów handlowych, organizowanie sieci sprzedaży, informacja handlowa,
prezentacja oferty handlowej w Internecie, usługi w zakresie
reklamy i promocji, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
towarów: skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach, skóry zwierzęce, skóry surowe,
walizy i torby podróżne, parasolki, parasole i laski, akcesoria
skórzane oraz z imitacji skóry, torby, torebki, aktówki, teczki,
plecaki, kuferki, etui, portfele, portmonetki, wizytówki, paski,
bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, odzież, bielizna, obuwie,
nakrycia głowy, salony z bielizną i artykułami dla kobiet - pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary: w sklepach, hurtowniach, z katalogu różnych artykułów,
na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków
telekomunikacji.
(210)
(731)
(540)
(540)

505165
(220) 2019 10 03
WIŚNIEWSKI JACEK, Abramowice Prywatne
(znak słowno-graficzny)
Bakajoko ZWNS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 05.03.20
(510), (511) 25 odzież sportowa, 30 batony zbożowe i energetyczne, 32 napoje energetyzujące.
505277
(220) 2019 11 08
BIOCERT MAŁOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BIOCERT
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania oraz
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi
w zakresie: certyfikacji i standaryzacji oraz kontroli jakości rolniczej produkcji w tym ekologicznej oraz wytwarzanej żywności i wyrobów przemysłowych, usługi reklamowe, organizacja targów, wystaw i konkursów, badanie opinii publicznej, promocja sprzedaży, promocja jakości, tworzenie baz
danych w tym komputerowych, udostępnianie informacji
zgromadzonych w bazach danych, zgromadzenie na rzecz
osób trzecich towarów i usług z nimi związanych pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie w sklepie i hurtowni z artykułami spożywczymi, przemysłowymi
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 02.03.01, 02.03.23
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, skóry zwierzęce, skóry
surowe, walizy i torby podróżne, parasolki, parasole i laski, akcesoria skórzane oraz z imitacji skóry, torby, torebki, aktówki,
teczki, plecaki, kuferki, etui, portfele, portmonetki, wizytówki, paski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, 25 odzież, bieli-
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i związanymi z procesem produkcji żywności, procesem
produkcji: kosmetyków, odzieży, toreb, plecaków, pasków,
artykułów dla dzieci i niemowląt, materiałów budowlanych, mebli, produktów związanych z ochroną środowiska,
42 nadawanie znaków jakości, wydawanie certyfikatów, prace badawczo-rozwojowe w zakresie produkcji żywności, suplementów diety, paraleków, kosmetyków, artykułów toaletowych, odzieży, artykułów do noszenia towarów, artykułów
dla niemowląt i dzieci, pasków, materiałów budowlanych,
mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, prowadzenie badań
laboratoryjnych żywności i materiałów związanych z jej przetwórstwem, produkcją i konfekcjonowaniem, opinie prawne,
badania i analizy: chemiczne, biologiczne, bakteriologiczne,
techniczne, ekspertyzy związane z certyfikacją, sporządzanie
raportów dotyczących technologii związanych z żywnością
w tym ekologiczną oraz ochroną środowiska, testowanie
materiałów.
(210) 505542
(220) 2019 10 14
(731) ŚLUSARCZYK BARBARA VERKEN, Radzanów
(540) (znak słowny)
(540) VERKEN
(510), (511) 9 ochronna odzież robocza chroniąca przed
wypadkami lub urazami, rękawice ogniotrwałe, rękawice
do ochrony przed wypadkami lub urazami, rękawice do celów przemysłowych do ochrony przed urazami, ochronne
obuwie robocze, nakrycia głowy chroniące przed wypadkami lub urazami, kaski zabezpieczające, osłony głowy, okulary
ochronne, 25 obuwie robocze, kalosze, odzież robocza, nakrycia głowy, podkoszulki, kamizelki, kombinezony, koszule,
koszulki, kurtki, rękawiczki, skarpetki, spodnie, 35 usługi w zakresie reklamy radiowej i telewizyjnej, reklama billboardowa,
reklama korespondencyjna, reklama prasowa, reklama za pośrednictwem Internetu, usługi marketingowe i promocyjne,
sprzedaż hurtowa i detaliczna w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu następujących towarów: rękawice ogrodnicze, ochronna odzież robocza chroniąca przed wypadkami
lub urazami, rękawice ogniotrwałe, rękawice do ochrony
przed wypadkami, rękawice do celów przemysłowych
do ochrony przed urazami, ochronne obuwie robocze, nakrycia głowy chroniące przed wypadkami lub urazami, kaski
zabezpieczające, osłony głowy, okulary ochronne, obuwie
robocze, kalosze, odzież robocza, nakrycia głowy, podkoszulki, kamizelki, kombinezony, koszule, koszulki, kurtki, rękawiczki, skarpety, spodnie, publikacja treści reklamowych,
pośrednictwo handlowe, usługi informacyjne, konsultacyjne
i doradcze w zakresie wymienionych usług.

35

(531) 27.05.01, 24.01.05, 24.07.03, 24.09.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina owocowe, wyroby winiarskie.
(210)
(731)
(540)
(540)

505603
(220) 2019 10 14
SUCHY DOROTA, Chorzów
(znak słowno-graficzny)
the BEST EUROPEAN BRANDS

(531)

27.05.01, 29.01.03, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.13, 26.01.18,
01.01.05, 01.01.10
(510), (511) 35 audyt przedsiębiorstw, reklama, promocja,
promocja sprzedaży, promocja towarów i usług, promocja
przedsiębiorstw, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
organizowanie wystaw, towarów i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży towarów
i usług, organizowanie programów promocyjnych, badanie
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo mające
na celu przygotowanie przedsiębiorstw do procesu certyfikacji, działalność informacyjna w zakresie działalności gospodarczej, badanie marketingowe, badanie rynku i opinii
publicznej, koncesjonowanie towarów i usług dla osób trzecich, kreowanie wizerunku firmy, usług i towarów, 42 kontrola jakości, certyfikowanie produktów i usług, certyfikowanie
przedsiębiorstw, certyfikowanie firm, stwierdzenie autentyczności firmy, produktów i usługi.
(210)
(731)
(540)
(540)

505604
(220) 2019 10 14
SUCHY DOROTA, Chorzów
(znak słowno-graficzny)
CERTYIFIKAT POLSKA FIRMA

505543
(220) 2019 10 14
PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DON ALIGHERI

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.12, 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 26.01.01,
26.01.13, 26.01.18, 01.17.11
(510), (511) 35 audyt przedsiębiorstw, reklama, promocja,
promocja sprzedaży, promocja towarów i usług, promocja
przedsiębiorstw, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów
reklamowych, uaktualnienie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw, towarów, pokazów w celach handlowych
lub reklamowych, promocja sprzedaży towarów i usług, organizowanie programów promocyjnych, badanie w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo mające na celu
przygotowanie przedsiębiorstw do procesu certyfikacji,
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działalność informacyjna w zakresie działalności gospodarczej, badanie marketingowe, badanie rynku i opinii publicznej, koncesjonowanie towarów i usług dla osób trzecich, kreowanie wizerunku firmy, usług i towarów, 42 kontrola jakości,
certyfikowanie produktów i usług, certyfikowanie przedsiębiorstw, certyfikowanie firm, stwierdzenie autentyczności
firmy, produktów i usługi.
505639
(220) 2019 10 14
BIOCERT MAŁOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VEGAN WWW.BIOCERT.PL CERTYFIKACJA

Nr ZT9/2020

(540) VEGAN WWW.BIOCERT.PL CERTYFIKACJA

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.18, 05.03.14,
26.02.03
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania oraz
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi reklamowe, organizacja targów, wystaw i konkursów, badanie opinii publicznej, promocja sprzedaży, promocja jakości, tworzenie baz danych w tym komputerowych, udostępnianie informacji zgromadzonych w bazach danych,
zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów i usług
z nimi związanych pozwalające nabywcy na ich swobodne
oglądanie i kupowanie w sklepie i hurtowni z artykułami
spożywczymi, przemysłowymi i związanymi z procesem
produkcji żywności, procesem produkcji: kosmetyków,
odzieży, toreb, plecaków, pasków, artykułów dla dzieci
i niemowląt, materiałów budowlanych, mebli, produktów
związanych z ochroną środowiska, 42 nadawanie znaków
jakości, wydawanie certyfikatów, prace badawczo - rozwojowe w zakresie produkcji żywności, suplementów diety,
paraleków, kosmetyków, artykułów toaletowych, odzieży,
artykułów do noszenia towarów, artykułów dla niemowląt
i dzieci, pasków, materiałów budowlanych, mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, prowadzenie badań laboratoryjnych żywności i materiałów związanych z jej przetwórstwem, produkcją i konfekcjonowaniem, badania i analizy:
chemiczne, biologiczne, bakteriologiczne, techniczne,
ekspertyzy związane z certyfikacją, sporządzanie raportów
dotyczących technologii związanych z żywnością w tym
ekologiczną oraz ochroną środowiska, testowanie materiałów, usługi w zakresie: certyfikacji i standaryzacji oraz
kontroli jakości rolniczej produkcji w tym ekologicznej oraz
wytwarzanej żywności i wyrobów przemysłowych, 45 opinie prawne.
505640
(220) 2019 10 16
BIOCERT MAŁOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

(531)

05.03.14, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.18, 26.02.03, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania oraz
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi reklamowe, organizacja targów, wystaw i konkursów, badanie opinii publicznej, promocja sprzedaży, promocja jakości, tworzenie baz danych w tym komputerowych, udostępnianie informacji zgromadzonych w bazach danych,
zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów i usług
z nimi związanych pozwalające nabywcy na ich swobodne
oglądanie i kupowanie w sklepie i hurtowni z artykułami
spożywczymi, przemysłowymi i związanymi z procesem
produkcji żywności, procesem produkcji: kosmetyków,
odzieży, toreb, plecaków, pasków, artykułów dla dzieci
i niemowląt, materiałów budowlanych, mebli, produktów
związanych z ochroną środowiska, 42 nadawanie znaków
jakości, wydawanie certyfikatów, prace badawczo - rozwojowe w zakresie produkcji żywności, suplementów diety,
paraleków, kosmetyków, artykułów toaletowych, odzieży,
artykułów do noszenia towarów, artykułów dla niemowląt
i dzieci, pasków, materiałów budowlanych, mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, prowadzenie badań laboratoryjnych żywności i materiałów związanych z jej przetwórstwem, produkcją i konfekcjonowaniem, badania i analizy:
chemiczne, biologiczne, bakteriologiczne, techniczne,
ekspertyzy związane z certyfikacją, sporządzanie raportów
dotyczących technologii związanych z żywnością w tym
ekologiczną oraz ochroną środowiska, testowanie materiałów, usługi w zakresie: certyfikacji i standaryzacji oraz
kontroli jakości rolniczej produkcji w tym ekologicznej oraz
wytwarzanej żywności i wyrobów przemysłowych, 45 opinie prawne.
505641
(220) 2019 10 15
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowny)
(540) MĘSKA RZECZ
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina gronowe,
wina owocowe, wyroby winiarskie, napoje alkoholowe
smakowe i aromatyzowane, cydry, napoje alkoholowe musujące, nalewki, koktajle, aperitify, wódki, brandy, napoje
alkoholowe destylowane, wyroby spirytusowe, 35 reklama, usługi reklamowe i promocyjne, promowanie towarów i usług za pośrednictwem rozrywki online i poprzez
udostępnianie treści multimedialnych za pośrednictwem
Internetu i innych sieci komunikacji, badanie rynku i sondaże opinii, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, zarządzanie i administrowanie
działalności handlowej, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością handlową, budowanie sieci sprzedaży
(210)
(731)
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hurtowej i detalicznej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
napojów alkoholowych, napojów bezalkoholowych, piwa,
butelek i pojemników ze szkła i tworzyw sztucznych na artykuły spożywcze, kieliszków, szklanek i kufli, pozwalające
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni lub
w sklepie bądź z katalogu względnie za pośrednictwem
systemu telezakupów albo na stronie internetowej wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub używając
środków telekomunikacji, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i promocyjnych, dystrybucja produktów do celów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, rozprowadzanie próbek dla celów reklamowych.
505648
(220) 2019 10 15
BIOCERT MAŁOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VEGETARIAN WWW.BIOCERT.PL CERTYFIKACJA

(210)
(731)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NA PRZEŁĘCZY

(531) 27.05.01, 07.01.09, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe,
drinki alkoholowe, wódki, likiery, koniaki, brandy.
(210)
(731)
(540)
(540)

505695
(220) 2019 10 16
TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica
(znak słowno-graficzny)
NA PRZELACZY

(531) 07.01.09, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe,
drinki alkoholowe, wódki, likiery, koniaki, brandy.
(531)

05.03.14, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.18, 26.02.03, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania oraz
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi reklamowe, organizacja targów, wystaw i konkursów,
badanie opinii publicznej, promocja sprzedaży, promocja
jakości, tworzenie baz danych w tym komputerowych, udostępnianie informacji zgromadzonych w bazach danych,
zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów i usług z nimi
związanych pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie w sklepie i hurtowni z artykułami spożywczymi, przemysłowymi i związanymi z procesem produkcji
żywności, procesem produkcji: kosmetyków, odzieży, toreb,
plecaków, pasków, artykułów dla dzieci i niemowląt, materiałów budowlanych, mebli, produktów związanych z ochroną
środowiska, 42 nadawanie znaków jakości, wydawanie certyfikatów, prace badawczo - rozwojowe w zakresie produkcji żywności, suplementów diety, paraleków, kosmetyków,
artykułów toaletowych, odzieży, artykułów do noszenia towarów, artykułów dla niemowląt i dzieci, pasków, materiałów
budowlanych, mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, prowadzenie badań laboratoryjnych żywności i materiałów związanych z jej przetwórstwem, produkcją i konfekcjonowaniem,
badania i analizy: chemiczne, biologiczne, bakteriologiczne,
techniczne, ekspertyzy związane z certyfikacją, sporządzanie
raportów dotyczących technologii związanych z żywnością
w tym ekologiczną oraz ochroną środowiska, testowanie
materiałów, usługi w zakresie: certyfikacji i standaryzacji oraz
kontroli jakości rolniczej produkcji w tym ekologicznej oraz
wytwarzanej żywności i wyrobów przemysłowych, 45 opinie prawne.
(210)
(731)

505692
(220) 2019 10 16
TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica

(210) 505713
(220) 2019 10 16
(731) MAZUREK MARCIN GENWAY, Płock
(540) (znak słowny)
(540) GENWAY
(510), (511) 9 systemy kolejkowe, kolejkomaty, systemy
przyzywowe (przywoławcze), bezprzewodowe bezprzyzywowe (przywoławcze) systemy kolejkowe, interkomy,
rozmównice (interkom kasowy), systemy opieki zdalnej,
urządzenia i aplikacja do zbierania informacji o stanie
zdrowia i wysyłania na telefon opiekuna (telemedycyna),
niania elektroniczna, system alarmowy, system SOS, pulsoksymetr, systemy przywoławcze do gastronomii, pagery
gastronomiczne, systemy zarządzania personelem, zamki
elektryczne, drzwiowe i do pojazdów, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, domofony, video domofony, kamery, monitory, urządzenia
do nadawania, przekazywania, odbierania, nagrywania
i odtwarzania dźwięku, obrazu lub danych, wideotelefony,
interkomy, anteny, bramki zabezpieczające, elektroniczne
i komputerowe systemy zabezpieczeń i kontroli mienia,
dzwonki elektryczne, dzwonki alarmowe, dzwonki sygnalizacyjne, dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki (urządzenia ostrzegające), elektroniczne dzwonki ostrzegawcze,
dzwonki przywoławcze, elektryczne, elektryczne dzwonki
do drzwi, metalowe dzwonki do alarmów.
(210)
(731)
(540)
(540)

505720
(220) 2019 10 17
DWORAKOWSKI FABIAN, Barak
(znak słowno-graficzny)
FISHOL
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(531) 27.05.01, 03.09.01, 03.09.24
(510), (511) 16 długopisy, ołówki, materiały piśmienne
i biurowe, naklejki, przywieszki i etykiety, druki, materiały
drukowane, drukowane ulotki i broszury, drukowane materiały promocyjne i reklamowe, wizytówki, stojaki i pudełka na długopisy i materiały piśmienne, kubki na długopisy
i ołówki, jednorazowe produkty papierowe, opakowania
z tworzyw sztucznych, smycze z tworzyw sztucznych, reklamowe, artykuły biurowe, arkusze, folie i torby z tworzyw
sztucznych do owijania i pakowania, materiały szkoleniowe
i dydaktyczne, papier, karton, druki, publikacje drukowane,
promocyjne, reklamowe, notesy, identyfikatory z papieru,
kartonu, tworzyw sztucznych, notatniki, kalendarze, identyfikatory (materiały biurowe) z papieru lub tworzyw sztucznych, zawieszki tekturowe, katalogi sprzedaży wysyłkowej,
18 torby, plecaki, torebki-paski na biodra, paski z imitacji skóry, paski skórzane inne niż odzież, torby podróżne wykonane
z tworzyw sztucznych, zawieszki i etykiety na torby i plecaki,
21 kubki, papierowe kubki, kubki ceramiczne, szklane, kubki
plastikowe, kubki z tworzyw sztucznych, uchwyty na kubki,
25 odzież, spodnie, koszulki, kurtki, nakrycia głowy, opaski,
chustki, bandany, rękawiczki, paski, 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, a mianowicie
usługi handlu dotyczące takich towarów jak: odzież, w tym
bluz, spodni, koszulek, kurtek, nakryć głowy, opasek, chustek,
bandan, rękawiczek, pasków, toreb, plecaków, torebek-pasków na biodra, pasków z imitacji skóry, pasków skórzanych
innych niż odzież, promocja sprzedaży, administrowanie
sprzedażą, usługi zarządzania sprzedażą, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, pośrednictwo handlowe, handel online
w Internecie, udostępnianie online informacji handlowych
o towarach i usługach, dostarczanie informacji handlowych
online, publikacje reklamowe i promocyjne, usługi informacyjne i doradcze w zakresie wymienionych usług.
(210)
(731)
(540)
(540)

505793
(220) 2019 10 18
OLSZEWSKI MICHAŁ, Toruń
(znak słowno-graficzny)
Toruńskie

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane.
(210) 505794
(220) 2019 10 18
(731) OLSZEWSKI MICHAŁ, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) TORUNIAK
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane.
505920
(220) 2019 12 20
LOFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOFI LOFI ROBOT

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 zabawki, automaty do gry, drony (zabawki),
dżojstiki do gier wideo, figurki do zabawy, gry, gry planszowe, gry polegające na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, karty do gry,
konsole do gier video, kontrolery do konsoli gier, lalki, modele będące zabawkami, przenośne gry i zabawki posiadające
funkcje telekomunikacyjne, przenośne [podręczne] konsole
do gier wideo, samochody do zabawy, sprzęt do gier wideo,
sterowniki do zabawek, urządzenia do gier, zestawy modeli
w zmniejszonej skali do składania [zabawki].
(210) 505998
(220) 2019 10 24
(731) Noris Pharma AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) VAMEA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność do celów leczniczych, dietetyczna żywność do użytku weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy
diety, substancje dietetyczne do celów leczniczych, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki do żywności, dietetyczne
dodatki do żywności, dodatki do żywności do celów medycznych, dodatki do żywności do celów niemedycznych,
medyczne dodatki do żywności do użytku weterynaryjnego, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne,
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, witaminy
i preparaty witaminowe, lekarstwa, preparaty medyczne,
plastry, materiały opatrunkowe, preparaty i artykuły dentystyczne, lecznicze środki do czyszczenia zębów, środki
odkażające, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki
dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, preparaty i artykuły higieniczne, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, preparaty i artykuły
do tępienia szkodników.
(210) 506029
(220) 2019 10 24
(731) GRUBA MICHAŁ ŁUKASZ ECCELENT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Najlepsze meble w mieście - Jerozolimskie 200!
(510), (511) 20 meble biurowe, wypoczynkowe, sypialniane,
stołowe, kuchenne, łazienkowe i ogrodowe, meble drewniane, z tworzywa sztucznego, metalowe, z rattanu. bambusa,
tapicerowane, materace, poduszki, kwietniki, półki, wieszaki,
lustra, obrazy, ramy do obrazów, karnisze, 24 firany, zasłony,
kotary, kapy, narzuty, bielizna stołowa i pościelowa, tkaniny
obiciowe, tapety tekstylne, 36 wynajmowanie nieruchomości, lokali użytkowych i miejsc sprzedażowych.
506042
(220) 2019 10 25
MK DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MK DEVELOPER

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie i wydzierżawianie nieruchomości,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi inwestycyjne w zakresie nieruchomości z funduszy własnych i po-
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wierzonych, usługi deweloperskie - kompleksowej organizacji procesów inwestycyjnych obejmujące pozyskiwanie nieruchomości, załatwianie formalności, pozyskiwanie środków
finansowych lub wykorzystywanie środków finansowych
klientów, organizację procesu budowy i przeniesienie własności nieruchomości, usługi tworzenia wspólnego kapitału
w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi powiernictwa w zakresie inwestowania w nieruchomości, wycena
nieruchomości, 37 usługi budowlane, usługi budowlane
w zakresie infrastruktury technicznej, usługi budowlane konstrukcyjne, usługi budowlane wykończeniowe, usługi budowlane instalacyjne, usługi budowlane remontowe, usługi
budowlane konserwacyjne, nadzór budowlany, usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy i inwestora zastępczego robót budowlanych.
506118
(220) 2019 12 10
JURA KATARZYNA PORTAL RODZINNY BABYGO,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BABYGO

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 18.01.19
(510), (511) 35 publikacja reklam, publikacja treści reklamowych, promocja towarów i usług poprzez publikację treści
online, reklama internetowa, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama w Internecie dla osób
trzecich, 41 publikacja treści edukacyjnych, publikacja kalendarzy imprez dla dzieci i rodziców,elektroniczna publikacja
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie.
(210)
(731)
(540)
(540)

506134
(220) 2019 10 28
MOKRZYCKA ELŻBIETA, Kolbuszowa
(znak słowno-graficzny)
ellébore lumiére & beauté

(540) Orle Gniazdo Szczyrk

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.07.01, 03.07.16
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, zarządzanie majątkiem nieruchomym., 41 organizowanie
zawodów sportowych profesjonalnych i amatorskich, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjno-kulturalno-rozrywkowych, organizowanie szkoleń i kursów związanych
ze sportem, wypoczynkiem, turystyką i rekreacją, organizacja
wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie wystaw edukacyjnych i targów edukacyjnych, organizowanie, obsługa
i prowadzenie konkursów, konferencji, kongresów, zjazdów,
sympozjów, szkoleń, kursów, seminariów, balów, przyjęć,
organizowanie i obsługa szkoleń biznesowych, treningów
biznesowych, 43 usługi hotelowe, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami,
udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych, organizowanie posiłków w hotelach, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, hotelowe usługi kateringowe, dostarczanie obiektów i sprzętu na wystawy handlowe
[zakwaterowanie], imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia
i napojów], krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, organizacja przyjęć weselnych, wynajem
pawilonów, wynajem pomieszczeń na wystawy, wynajmowanie sal konferencyjnych, wynajmowanie sal na zebrania,
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie apartamentów na pobyt czasowy, 44 masaż, masaż
sportowy, pielęgnacja urody, rehabilitacja fizyczna, terapia
zajęciowa i rehabilitacja, zapewnianie oraz udostępnianie
obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, udostępnianie
sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, usługi związane z rekreacją w tym: odnowa
biologiczna, sauna, solarium, Spa, masaże, kosmetyczne zabiegi wyszczuplające ciało, porady dietetyczne, sauna, usługi
fryzjersko-kosmetyczne, usługi manicure i pedicure.
506172
(220) 2019 10 29
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 05.05.20, 05.05.21, 17.02.01, 17.02.04
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie,
kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
506152
(220) 2019 10 28
CENTRUM KONGRESÓW I REKREACJI ORLE
GNIAZDO SZCZYRK - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczyrk
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

39

40
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(531) 29.01.15, 01.15.11, 01.15.21
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia nosa do celów higieny osobistej, aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry,
kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyki w postaci płynów,
nawilżacze skóry, olejki do celów kosmetycznych, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, olejki eukaliptusowe do użytku
kosmetycznego, płyny do aromaterapii, płyny oczyszczające,
preparaty nawilżające [kosmetyczne], produkty kosmetyczne w postaci aerozolu do pielęgnacji skóry, wielofunkcyjne
preparaty kosmetyczne do skóry, ekstrakty ziołowe do celów
kosmetycznych, płyny pielęgnacyjne, odświeżacze oddechu,
preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, aromaty
[olejki aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne], aromatyczne olejki eteryczne, esencje eteryczne, preparaty aromaterapeutyczne, zmieszane olejki eteryczne, kosmetyki, kosmetyki
do stosowania na skórę, spraye do ciała, olejki eteryczne,
5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, dietetyczna
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, środki
udrażniające przewody nosowe, spray do nosa do leczenia
alergii, spraye do nosa do użytku leczniczego, 44 usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi w zakresie
ochrony zdrowia dorosłych i dzieci, opieki zdrowotnej i odżywiania, usługi medyczne w zakresie diagnostyki i terapii u dorosłych i dzieci, porady w zakresie farmakologii i/lub leczenia,
usługi medyczne stacjonarne i objazdowe.
506180
(220) 2019 10 29
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWE DAWID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZTUMIE, Sztum
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dawid

(210)
(731)

Nr ZT9/2020

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.15, 26.01.18
(510), (511) 5 dietetyczna żywność do celów leczniczych:
dodatki odżywcze do celów leczniczych, tłuszcze zwierzęce
do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm dla niemowląt, 29 bekon, chrupki na bazie mięsa, drób dziczyzna,
ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski
w cieście, kiełbasy, konserwy mięsne, krokiety spożywcze,
krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty gotowe
na bazie mięsa, raki nieżywe, smalec, szynka, tłuszcze jadalne,
wątroba, wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny
jadalny, 35 badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, sondaże, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, zaopatrzenie
osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów
dla innych przedsiębiorstw, usługi umożliwiające odbiorcom
dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez
internet z, dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej,
bekon, chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy, konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka,
mięso, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawierające
tłuszcz do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa zawarte
w tej klasie, raki nieżywe, smalec, sosy mięsne, szynka, tłuszcze
jadalne, wątroba, wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin
zawarte w tej klasie, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie
drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny i przetworów z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, konserw mięsnych,
podrobów mięsnych i krwi, produktów mięsopodobnych,
produktów gotowych na bazie mięsa lub wędlin, branżach,
spożywczej, odzieżowej, obuwniczej.
506818
(220) 2019 11 15
IRH M. DOLECKA SPÓŁKA JAWNA,
Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTEL SOLO GOOD VIBES ONLY
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.04.03, 26.04.18
(510), (511) 6 konstrukcje stalowe, korytka i drabinki metalowe wraz z osprzętem do prowadzenia i mocowania kabli
elektrycznych, 7 elementy przenośników zgrzebłowych dla
kopalń węgla kamiennego.
506183
(220) 2019 10 29
BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga ZE SPIŻARNI 92% MIĘSA WIEPRZOWEGO
100% Polski Kapitał www.jbb.pl

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 43 hotele, motele, pensjonaty, domy turystyczne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami, transportem, restauracje, rezerwacje miejsc w hotelach,
turystyczne domy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], kawiarnie, pensjonaty, rezerwacje miejsc w pensjonatach, pobyt czasowy (wynajmowanie pomieszczeń na-).
506831
(220) 2019 11 15
SOLHERBS SZCZEPANKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA,
Kamienica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLHERBS
(210)
(731)

Nr ZT9/2020
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych,
mineralne dodatki do żywności, suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów
farmaceutycznych, herbaty lecznicze, preparaty i artykuły
dentystyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze,
opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory,
preparaty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów
medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów
leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny
do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych,
pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia
soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy,
preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty medyczne do odchudzania, liofilizowana żywność przystosowana do celów medycznych, alkohol leczniczy, błonnik pokarmowy, aminokwasy do celów medycznych, białkowe suplementy diety, dentystyczne materiały ścierne, detergenty
do celów medycznych, drożdże do celów farmaceutycznych,
ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, glukoza do celów medycznych,
kolagen do celów medycznych, mineralne suplementy diety,
olejki lecznicze, preparaty farmaceutyczne, 35 usługi sprzedaży towarów: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych,
mineralne dodatki do żywności, suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów
farmaceutycznych, herbaty lecznicze, preparaty i artykuły
dentystyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze,
opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory,
preparaty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów
medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów
leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny
do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych,
pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia
soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy,
preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty medyczne do odchudzania, liofilizowana żywność przystosowana do celów medycznych, alkohol leczniczy, błonnik pokarmowy, aminokwasy do celów medycznych, białkowe suplementy diety, dentystyczne materiały ścierne, detergenty
do celów medycznych, drożdże do celów farmaceutycznych,
ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty
ziołowe do celów medycznych, glukoza do celów medycznych, kolagen do celów medycznych, mineralne suplementy
diety, olejki lecznicze, preparaty farmaceutyczne, sprzedaż
detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi handlu
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych.
506834
(220) 2019 11 15
SOLHERBS SZCZEPANKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA,
Kamienica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inuVa

(210)
(731)

41

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych,
mineralne dodatki do żywności, suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów
farmaceutycznych, herbaty lecznicze, preparaty i artykuły
dentystyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze,
opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory,
preparaty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów
medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów
leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny
do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych,
pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia
soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy,
preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty medyczne do odchudzania, liofilizowana żywność przystosowana do celów medycznych, alkohol leczniczy, błonnik pokarmowy, aminokwasy do celów medycznych, białkowe suplementy diety, dentystyczne materiały ścierne, detergenty
do celów medycznych, drożdże do celów farmaceutycznych,
ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, glukoza do celów medycznych,
kolagen do celów medycznych, mineralne suplementy diety,
olejki lecznicze, preparaty farmaceutyczne.
506897
(220) 2019 11 18
SAKURA UDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Uki Green
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy
miso, zupy w proszku, buliony, grzyby suszone, grzyby konserwowe, oleje jadalne, olej sezamowy, konserwy rybne,
konserwy mięsne, owoce konserwowe, warzywa konserwowe, mięso i ekstrakty mięsne, ryby, drób, dziczyzna, owoce
i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki,
dżemy, mrożone owoce, mrożone warzywa, mrożone owoce morza, bambus krojony, bambus konserwowy, prażynki
krewetkowe, chrupki ziemniaczane, suszone owoce, bakalie,
wiórki kokosowe, jaja w proszku, przecier pomidorowy, warzywa suszone, grzyby suszone, oleje jadalne, kostki bulionowe, płaty suszonych alg nori (hoshi-nori), rozdrobnione
ziarna sezamu, dania orientalne na bazie mięsa i nabiału,
ryb, owoców morza, warzyw oraz owoców, owoce morza
w tempurze, ryby w tempurze, krewetki w tempurze, kalmary w tempurze, małże w tempurze, grzyby w tempurze, warzywa w tempurze,, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym
sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów
spożywczych, informacja handlowa, promocja sprzedaży
artykułów spożywczych, usługi organizowania programów
lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych,
organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, 43 usługi restauracyjne
i usługi gastronomiczne, kawiarnie, restauracje, restauracje
samoobsługowe, stołówki, catering i obsługa przyjęć, usługi
(210)
(731)
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barowe, bary szybkiej obsługi, usługi związane z przygotowywaniem dań (żywności i napojów) na zamówienie oraz
ich dostawa.
506898
(220) 2019 11 18
SAKURA UDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Uki
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa,
koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy
w proszku, buliony, grzyby suszone, grzyby konserwowe, oleje jadalne, olej sezamowy, konserwy rybne, konserwy mięsne,
owoce konserwowe, warzywa konserwowe, mięso i ekstrakty
mięsne, ryby, drób, dziczyzna, owoce i warzywa konserwowane,
suszone i gotowane, galaretki, dżemy, mrożone owoce, mrożone warzywa, mrożone owoce morza, bambus krojony, bambus
konserwowy, prażynki krewetkowe, chrupki ziemniaczane, suszone owoce, bakalie, wiórki kokosowe, jaja w proszku, przecier
pomidorowy, warzywa suszone, grzyby suszone, oleje jadalne,
kostki bulionowe, płaty suszonych alg nori (hoshi-nori), rozdrobnione ziarna sezamu, dania orientalne na bazie mięsa i nabiału, ryb, owoców morza, warzyw oraz owoców, owoce morza
w tempurze, ryby w tempurze, krewetki w tempurze, kalmary
w tempurze, małże w tempurze, grzyby w tempurze, warzywa
w tempurze,, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów
reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, informacja
handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, usługi
organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie
tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii
reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, 43 usługi
restauracyjne i usługi gastronomiczne, kawiarnie, restauracje,
restauracje samoobsługowe, stołówki, catering i obsługa przyjęć, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, usługi związane z przygotowywaniem dań (żywności i napojów) na zamówienie oraz
ich dostawa.
(210)
(731)

507011
(220) 2019 11 21
RELAKSMISJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RELAKSMISJA TENNIS LEAGUE

(210)
(731)

(531)

03.11.10, 16.03.13, 26.01.01, 21.03.05, 26.11.01, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 41 szkolenia sportowe, zajęcia sportowe, usługi
sportowe, sport i fitness, obozy sportowe, zawody sportowe
(organizowanie), organizowanie zajęć sportowych i imprez

Nr ZT9/2020

sportowych, prowadzenie zawodów sportowych, organizacja turniejów sportowych, przeprowadzanie wydarzeń
sportowych, organizowanie imprez sportowych, zawodów
i turniejów sportowych, organizacja turniejów tenisowych,
rozrywka w postaci turniejów tenisowych.
507012
(220) 2019 11 21
RELAKSMISJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RELAKSMISJA
(210)
(731)

(531) 03.11.10, 16.03.13, 26.01.01, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 39 agenci zajmujący się organizowaniem podróży, agencje rezerwacji podróży, agencje usługowe do planowania podróży, czarterowanie autobusów, czarterowanie
autokarów, doradztwo w zakresie planowania trasy podróży,
doradztwo w zakresie podróży, koordynowanie planów podróży dla osób prywatnych i grup, oprowadzanie wycieczek,
organizacja i rezerwacja podróży, organizacja i rezerwacja
rejsów, organizacja i rezerwacja wypraw, organizowanie i rezerwacja wycieczek, organizacja transportu drogą lądową,
morską i powietrzną, organizacja transportu powietrznego,
morskiego i lądowego, organizacja wycieczek, organizacja
wycieczek turystycznych, organizacja wycieczek ze zwiedzaniem, organizacja wynajmu pojazdów, organizacja biletów
lotniczych, biletów rejsowych, biletów kolejowych, organizowanie i prowadzenie wycieczek, organizowanie i przeprowadzanie wycieczek i zwiedzania, organizowanie i przeprowadzanie wycieczek do dżungli i safari, organizowanie
i przeprowadzanie wycieczek ze zwiedzaniem miasta, organizowanie i przeprowadzanie wycieczek ze zwiedzaniem,
organizowanie i rezerwowanie wycieczek w ramach wakacji
zorganizowanych, organizowanie i rezerwowanie wycieczek
i wypraw ze zwiedzaniem, organizowanie lotów, organizowanie podróży, organizowanie podróży biznesowych, organizowanie podróży i rejsów, organizowanie podróży samolotem, organizowanie podróży z i na lotnisko, organizowanie
przewozów pasażerów drogą lądową, morską, powietrzną
i koleją, organizowanie wczasów, organizowanie wycieczek,
organizowanie wycieczek (krótkich podróży), organizowanie
wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie wycieczek zagranicznych, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem miasta,
organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem w ramach wakacji zorganizowanych, organizacja wycieczek ze zwiedzaniem i wypraw, organizowanie wynajmu samochodów, organizowanie wynajmu pojazdów, organizowanie wynajmu
wszelkich środków transportu, organizowanie wypożyczania
pojazdów, organizowanie wypraw w ramach wakacji zorganizowanych, organizowanie wypożyczania samochodów
w ramach wakacji zorganizowanych, organizowanie wypraw,
wycieczek jednodniowych i wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie zwiedzania miasta, rezerwacja biletów kolejowych, rezerwacja biletów lotniczych, rezerwacja biletów
na podróż, rezerwacja biletów na podróż pociągiem, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja miejsc dla podróżnych,
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rezerwacja transportu, świadczenie usług w zakresie informacji podróżnej, udzielanie informacji dotyczących podróży,
usługi agencji podróży i rezerwacji, usługi agencji podróży
w zakresie organizowania podróży wakacyjnych, usługi
agencji rezerwujących podróże, usługi agencji rezerwujących podróże lotnicze, usługi agencji rezerwującej wycieczki
ze zwiedzaniem, usługi biur podróży, mianowicie organizowanie transportu dla podróżnych, usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport,
usługi biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, usługi
informacyjne w odniesieniu do podróży, usługi organizowania wycieczek ze zwiedzaniem, usługi rezerwacji biletów
na podróż, usługi rezerwacji podróży lotniczych, usługi rezerwacji wczasów i podróży, usługi rezerwowania podróży.
507065
(220) 2019 11 22
DYRSOWICZ TOMASZ, MAŚLANKA WALDEMAR
WIGMET SPÓŁKA CYWILNA, Góra
(540) (znak słowny)
(540) TIOEKO
(510), (511) 19 betonowe elementy budowlane, płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe, 37 budownictwo, układanie nawierzchni
drogowych.
(210)
(731)

507086
(220) 2019 11 22
DYRSOWICZ TOMASZ, MAŚLANKA WALDEMAR
WIGMET SPÓŁKA CYWILNA, Góra
(540) (znak słowny)
(540) ECOTIO
(510), (511) 19 betonowe elementy budowlane, płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe, 37 budownictwo, układanie nawierzchni
drogowych.
(210)
(731)

507090
(220) 2019 11 22
DYRSOWICZ TOMASZ, MAŚLANKA WALDEMAR
WIGMET SPÓŁKA CYWILNA, Góra
(540) (znak słowny)
(540) TIOECO
(510), (511) 19 betonowe elementy budowlane, płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe, 37 budownictwo, układanie nawierzchni
drogowych.
(210)
(731)

507147
(220) 2019 11 18
PROJEKT WARSZAWA 7 CORDIA PARTNER 2 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Centrum Modena
(510), (511) 35 reklama i zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych, usługi administracyjne w zakresie kierowania
na konsultacje do generalnych wykonawców budowlanych,
36 usługi nabywania gruntu, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, wynajmowanie i wydzierżawianie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
usługi inwestycyjne w zakresie nieruchomości, pozyskiwanie
środków finansowych w celach inwestycyjnych w zakresie
budownictwa, usługi w zakresie organizowania procesów
przeniesienia własności nieruchomości, usługi powiernictwa w zakresie inwestowania w nieruchomości, ubezpie(210)
(731)
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czenia, dzierżawa nieruchomości, zarządzanie majątkiem
nieruchomym, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych, administrowanie nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi finansowe, nabywanie nieruchomości [dla osób
trzecich], nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich,
administrowanie nieruchomościami, agencje mieszkaniowe [mieszkania], agencje mieszkaniowe (nieruchomości),
agencje nieruchomości, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi agencji
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie
przedsiębiorstw, usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji w zakresie
komercyjnych nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami,
usługi zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, usługi w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych
oraz lokali usługowych, finansowanie projektów deweloperskich, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie
nieruchomości, inwestowanie kapitału w nieruchomości,
37 wykonywanie robót związanych z przygotowaniem terenu pod budowę, wznoszenie kompletnych budowli lub
ich części, wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, wykonywanie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i montażowych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, budowa
obiektów mieszkalnych i użytkowych, usługi remontowo-budowlane, renowacja wnętrz, nadzór budowlany, usługi
w zakresie generalnego wykonawstwa robót budowlanych,
usługi budowlane, naprawy: usługi przywracające obiekt
lub jego cześć do właściwego stanu technicznego oraz
utrzymania obiektów w dobrym stanie technicznym, doradztwo inżynieryjne (budownictwo), budowa budynków
mieszkalnych i komercyjnych, budowa części budynków,
budowa kompleksów biznesowych, budowa nieruchomości
[budownictwo], budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa pomieszczeń,
budowa prywatnych budynków mieszkalnych, budowanie
nieruchomości, budownictwo komercyjne, budownictwo
mieszkaniowe, konstrukcja i naprawa budynków, konstrukcja
budynków, konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, nadzór nad renowacją budynków, nadzór nad robotami budowlanymi, nadzór nad wyburzaniem budynków,
nadzór budowlany na miejscu, przygotowywanie terenu
pod budowę, przekształcenie obiektów biznesowych, usługi
budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie
stawiania budynków, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, doradztwo budowlane, instalacja systemów
oświetleniowych, instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja
gazociągów, instalacja wind, instalacja rurociągów, instalacja
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, montaż instalacji
na placach budowy, usługi instalacyjne platform roboczych
i budowlanych, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań
budowlanych, platform roboczych i budowlanych, 42 projektowanie budynków, wnętrz mieszkalnych, biur, pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie badań, ekspertyz, opinii
i analiz w zakresie budownictwa, architektura, projektowanie
budynków, dekoracja wnętrz, 43 usługi zaopatrzenia w żyw-
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ność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, kawiarnie,
restauracje, motele, domy turystyczne, pensjonaty, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, wynajmowanie sal
na posiedzenia, udzielanie informacji dotyczących rezerwacji
zakwaterowania, udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia.
507148
(220) 2019 11 18
PROJEKT WARSZAWA 7 CORDIA PARTNER 2 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) modena by CORDIA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama i zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych, usługi administracyjne w zakresie kierowania
na konsultacje do generalnych wykonawców budowlanych,
36 usługi nabywania gruntu, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, wynajmowanie i wydzierżawianie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
usługi inwestycyjne w zakresie nieruchomości, pozyskiwanie
środków finansowych w celach inwestycyjnych w zakresie
budownictwa, usługi w zakresie organizowania procesów
przeniesienia własności nieruchomości, usługi powiernictwa w zakresie inwestowania w nieruchomości, ubezpieczenia, dzierżawa nieruchomości, zarządzanie majątkiem
nieruchomym, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych, administrowanie nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi finansowe, nabywanie nieruchomości [dla osób
trzecich], nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich,
administrowanie nieruchomościami, agencje mieszkaniowe [mieszkania], agencje mieszkaniowe (nieruchomości),
agencje nieruchomości, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi agencji
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie
przedsiębiorstw, usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji w zakresie
komercyjnych nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami,
usługi zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, usługi w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych
oraz lokali usługowych, finansowanie projektów deweloperskich, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie
nieruchomości, inwestowanie kapitału w nieruchomości,
37 wykonywanie robót związanych z przygotowaniem terenu pod budowę, wznoszenie kompletnych budowli lub
ich części, wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, wykonywanie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i montażowych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, budowa
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obiektów mieszkalnych i użytkowych, usługi remontowo-budowlane, renowacja wnętrz, nadzór budowlany, usługi
w zakresie generalnego wykonawstwa robót budowlanych,
usługi budowlane, naprawy: usługi przywracające obiekt
lub jego cześć do właściwego stanu technicznego oraz
utrzymania obiektów w dobrym stanie technicznym, doradztwo inżynieryjne (budownictwo), budowa budynków
mieszkalnych i komercyjnych, budowa części budynków,
budowa kompleksów biznesowych, budowa nieruchomości
[budownictwo], budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa pomieszczeń,
budowa prywatnych budynków mieszkalnych, budowanie
nieruchomości, budownictwo komercyjne, budownictwo
mieszkaniowe, konstrukcja i naprawa budynków, konstrukcja
budynków, konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, nadzór nad renowacją budynków, nadzór nad robotami budowlanymi, nadzór nad wyburzaniem budynków,
nadzór budowlany na miejscu, przygotowywanie terenu
pod budowę, przekształcenie obiektów biznesowych, usługi
budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie
stawiania budynków, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, doradztwo budowlane, instalacja systemów
oświetleniowych, instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja
gazociągów, instalacja wind, instalacja rurociągów, instalacja
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, montaż instalacji
na placach budowy, usługi instalacyjne platform roboczych
i budowlanych, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań
budowlanych, platform roboczych i budowlanych, 42 projektowanie budynków, wnętrz mieszkalnych, biur, pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie badań, ekspertyz, opinii
i analiz w zakresie budownictwa, architektura, projektowanie
budynków, dekoracja wnętrz, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, kawiarnie, restauracje, hotele, motele, domy turystyczne, pensjonaty, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, wynajmowanie sal
na posiedzenia, udzielanie informacji dotyczących rezerwacji
zakwaterowania, udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia.
507149
(220) 2019 11 18
PROJEKT WARSZAWA 7 CORDIA PARTNER 2 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Modena by Cordia
(510), (511) 35 reklama i zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych, usługi administracyjne w zakresie kierowania
na konsultacje do generalnych wykonawców budowlanych,
36 usługi nabywania gruntu, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, wynajmowanie i wydzierżawianie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
usługi inwestycyjne w zakresie nieruchomości, pozyskiwanie
środków finansowych w celach inwestycyjnych w zakresie
budownictwa, usługi w zakresie organizowania procesów
przeniesienia własności nieruchomości, usługi powiernictwa w zakresie inwestowania w nieruchomości, ubezpieczenia, dzierżawa nieruchomości, zarządzanie majątkiem
nieruchomym, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych, administrowanie nieruchomo(210)
(731)

Nr ZT9/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

ściami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi finansowe, nabywanie nieruchomości [dla osób
trzecich], nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich,
administrowanie nieruchomościami, agencje mieszkaniowe [mieszkania], agencje mieszkaniowe (nieruchomości),
agencje nieruchomości, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi agencji
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie
przedsiębiorstw, usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji w zakresie
komercyjnych nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami,
usługi zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, usługi w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych
oraz lokali usługowych, finansowanie projektów deweloperskich, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie
nieruchomości, inwestowanie kapitału w nieruchomości,
37 wykonywanie robót związanych z przygotowaniem terenu pod budowę, wznoszenie kompletnych budowli lub
ich części, wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, wykonywanie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i montażowych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, budowa
obiektów mieszkalnych i użytkowych, usługi remontowo-budowlane, renowacja wnętrz, nadzór budowlany, usługi
w zakresie generalnego wykonawstwa robót budowlanych,
usługi budowlane, naprawy: usługi przywracające obiekt
lub jego cześć do właściwego stanu technicznego oraz
utrzymania obiektów w dobrym stanie technicznym, doradztwo inżynieryjne (budownictwo), budowa budynków
mieszkalnych i komercyjnych, budowa części budynków,
budowa kompleksów biznesowych, budowa nieruchomości
[budownictwo], budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa pomieszczeń,
budowa prywatnych budynków mieszkalnych, budowanie
nieruchomości, budownictwo komercyjne, budownictwo
mieszkaniowe, konstrukcja i naprawa budynków, konstrukcja
budynków, konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, nadzór nad renowacją budynków, nadzór nad robotami budowlanymi, nadzór nad wyburzaniem budynków,
nadzór budowlany na miejscu, przygotowywanie terenu
pod budowę, przekształcenie obiektów biznesowych, usługi
budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie
stawiania budynków, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, doradztwo budowlane, instalacja systemów
oświetleniowych, instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja
gazociągów, instalacja wind, instalacja rurociągów, instalacja
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, montaż instalacji
na placach budowy, usługi instalacyjne platform roboczych
i budowlanych, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań
budowlanych, platform roboczych i budowlanych, 42 projektowanie budynków, wnętrz mieszkalnych, biur, pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie badań, ekspertyz, opinii
i analiz w zakresie budownictwa, architektura, projektowanie
budynków, dekoracja wnętrz, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, kawiarnie, restauracje, hotele, motele, domy turystyczne, pensjonaty, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, wynajmowanie sal
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na posiedzenia, udzielanie informacji dotyczących rezerwacji
zakwaterowania, udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia.
507150
(220) 2019 11 18
PROJEKT WARSZAWA 7 CORDIA PARTNER 2 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Modena
(510), (511) 35 reklama i zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych, usługi administracyjne w zakresie kierowania
na konsultacje do generalnych wykonawców budowlanych,
36 usługi nabywania gruntu, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, wynajmowanie i wydzierżawianie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
usługi inwestycyjne w zakresie nieruchomości, pozyskiwanie
środków finansowych w celach inwestycyjnych w zakresie
budownictwa, usługi w zakresie organizowania procesów
przeniesienia własności nieruchomości, usługi powiernictwa w zakresie inwestowania w nieruchomości, ubezpieczenia, dzierżawa nieruchomości, zarządzanie majątkiem
nieruchomym, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych, administrowanie nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi finansowe, nabywanie nieruchomości [dla osób
trzecich], nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich,
administrowanie nieruchomościami, agencje mieszkaniowe [mieszkania], agencje mieszkaniowe (nieruchomości),
agencje nieruchomości, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi agencji
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie
przedsiębiorstw, usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji w zakresie
komercyjnych nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami,
usługi zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, usługi w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych
oraz lokali usługowych, finansowanie projektów deweloperskich, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie
nieruchomości, inwestowanie kapitału w nieruchomości,
37 wykonywanie robót związanych z przygotowaniem terenu pod budowę, wznoszenie kompletnych budowli lub
ich części, wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, wykonywanie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i montażowych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, budowa
obiektów mieszkalnych i użytkowych, usługi remontowo-budowlane, renowacja wnętrz, nadzór budowlany, usługi
w zakresie generalnego wykonawstwa robót budowlanych,
usługi budowlane, naprawy: usługi przywracające obiekt
lub jego cześć do właściwego stanu technicznego oraz
utrzymania obiektów w dobrym stanie technicznym, doradztwo inżynieryjne (budownictwo), budowa budynków
mieszkalnych i komercyjnych, budowa części budynków,
budowa kompleksów biznesowych, budowa nieruchomości
(210)
(731)
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[budownictwo], budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa pomieszczeń,
budowa prywatnych budynków mieszkalnych, budowanie
nieruchomości, budownictwo komercyjne, budownictwo
mieszkaniowe, konstrukcja i naprawa budynków, konstrukcja
budynków, konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, nadzór nad renowacją budynków, nadzór nad robotami budowlanymi, nadzór nad wyburzaniem budynków,
nadzór budowlany na miejscu, przygotowywanie terenu
pod budowę, przekształcenie obiektów biznesowych, usługi
budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie
stawiania budynków, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, doradztwo budowlane, instalacja systemów
oświetleniowych, instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja
gazociągów, instalacja wind, instalacja rurociągów, instalacja
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, montaż instalacji
na placach budowy, usługi instalacyjne platform roboczych
i budowlanych, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań
budowlanych, platform roboczych i budowlanych, 42 projektowanie budynków, wnętrz mieszkalnych, biur, pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie badań, ekspertyz, opinii
i analiz w zakresie budownictwa, architektura, projektowanie
budynków, dekoracja wnętrz, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, kawiarnie, restauracje, hotele, motele, domy turystyczne, pensjonaty, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, wynajmowanie sal
na posiedzenia, udzielanie informacji dotyczących rezerwacji
zakwaterowania, udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia.
(210)
(731)
(540)
(540)

507276
(220) 2019 11 26
SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(znak słowno-graficzny)
Lakshmi YOGA & WELLNESS

Nr ZT9/2020

suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, tabletki witaminowe,
dodatki witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe
w postaci suplementów diety, tabletki wspomagające odchudzanie, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty pobudzające apetyt, batony energetyzujące stanowiące
zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, dodatki
odżywcze, 25 apaszki, bandany na szyję, bermudy, bielizna
termoaktywna, bielizna wchłaniająca pot, bluzy sportowe,
bluzy sportowe z kapturem, czapki i czapeczki sportowe,
bokserki, kąpielówki, kostiumy, kombinezony, komplety
do joggingu [odzież], koszulki do tenisa, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, kurtki, odzież do biegania, odzież
dla rowerzystów, odzież sportowa, odzież gimnastyczna,
35 usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego,
38 udostępnianie forów internetowych online, zapewnianie
dostępu do blogów internetowych, zapewnianie dostępu
do stron internetowych, usługi w zakresie przekierowywania
do stron internetowych, 41 usługi mające na celu rekreację,
obejmujące usługi związane z rozrywką i kulturą fizyczną
w zakresie organizowania: zawodów sportowych, ćwiczeń
gimnastycznych, ćwiczeń na siłowni, usługi związane z obsługą: obiektów sportowych, sal gimnastycznych, siłowni,
organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów edukacyjnych,
usługi związane z edukacją ludzi (kursy, szkolenia), treningi
zdrowotne i treningi fitness, 44 salony piękności (odnowa
biologiczna, wellness, spa), fizjoterapia, fizykoterapia, kliniki
prywatne (lecznice), masaż, zdrowie (opieka), opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej.
507395
(220) 2019 11 29
REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zapiecek

(210)
(731)
(531) 05.05.16, 02.01.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany,
suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie
z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, lecznicze napoje izotoniczne, lecznicze napoje mineralne, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, dodatki dietetyczne w formie napojów,

(531) 01.03.02, 26.04.99, 27.05.01
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, dokonywanie rezerwacji
restauracji i posiłków, oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla
gości, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie
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w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów,
restauracje oferujące dania na wynos, restauracje serwujące
wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie
żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, usługi
restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania
posiłków, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi
w zakresie restauracji [brasserie], usługi w zakresie sprzedaży
posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos.
507398
(220) 2019 11 29
REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E 1929 EUROPEJSKA CAFE & RESTAURANT

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.11.13, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, dokonywanie rezerwacji
restauracji i posiłków, oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla
gości, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów,
restauracje oferujące dania na wynos, restauracje serwujące
wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie
żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, usługi
restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania
posiłków, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi
w zakresie restauracji [brasserie], usługi w zakresie sprzedaży
posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos.
507410
(220) 2019 11 29
KALINOWSKA MONIKA LUNULA CENTRUM
KOSMETYCZNE DLA PROFESJONALISTÓW, Ełk
(540) (znak słowny)
(540) LUNULA
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa kosmetyków, artykułów kosmetycznych, narzędzi kosmetycznych,
urządzeń kosmetycznych, jednorazowych przyborów ko(210)
(731)
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smetycznych, 41 kursy szkoleniowe, prowadzenie warsztatów, skomputeryzowane szkolenia, szkolenie i instruktaż,
nauczanie i szkolenia, organizowanie kursów szkoleniowych,
zapewnianie kursów szkoleniowych, organizowanie seminariów szkoleniowych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, szkolenia dla dorosłych, przygotowanie prezentacji
do celów szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach
szkoleniowych, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych,
usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, seminaria edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, szkolenie
w zakresie kosmetyki i urody, usługi edukacyjne w postaci
szkół kosmetycznych, usługi szkół pielęgnacji urody, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenie
w zakresie higieny, 44 usługi spa, usługi manicure i pedicure,
elektroliza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne, usługi kosmetyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne dla
ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków,
kosmetyczny zabieg laserowy skóry, usługi kosmetycznej
pielęgnacji ciała, elektroliza do celów kosmetycznych, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, nakładanie
produktów kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie porad kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycznych
na ciało, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, wstrzykiwalne
kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, zabiegi
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, masaże, masaż tkanek głębokich,
informacje dotyczące masażu, usługi zabiegów na cellulit,
usuwanie cellulitu z ciała, usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi mikrodermabrazji, usługi w zakresie krioterapii, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania
makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi
kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, laserowe usuwanie żylaków,
usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, zabiegi depilacyjne, usługi w zakresie
terapii za pomocą światła, gabinety pielęgnacji skóry, usługi
pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji paznokci rąk, usługi
salonów pielęgnacji paznokci.
507414
(220) 2019 11 29
EARDOCTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EarDoctor

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, 10 aparaty słuchowe.
507419
(220) 2019 11 29
REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Karczma Zapiecek
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, dokonywanie rezerwacji
restauracji i posiłków, oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla
(210)
(731)
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gości, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów,
restauracje oferujące dania na wynos, restauracje serwujące
wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie
żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, usługi
restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania
posiłków, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi
w zakresie restauracji [brasserie], usługi w zakresie sprzedaży
posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos.
(210) 507470
(220) 2019 12 02
(731) AO Kaspersky Lab, Moskwa, RU
(540) (znak słowny)
(540) Aktywuj przyszłość
(510), (511) 9 monitory [programy komputerowe], programy komputerowe [nagrane], programy komputerowe
[do pobrania], komputerowe programy operacyjne, publikacje elektroniczne, do pobrania w postaci instrukcji, książek,
broszur i biuletynów w dziedzinie wykrywania i leczenia
wirusów komputerowych, systemów operacyjnych i oprogramowania, 42 doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, usługi
w zakresie ochrony antywirusowej komputerów.
507474
(220) 2019 12 02
TELEWIZJA PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa; STUDIO A
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Reporterzy. Z życia wzięte
(510), (511) 9 programy telewizyjne i filmy utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, zapisane nośniki obrazu, dźwięku i informacji, 16 materiały biurowe, materiały
drukowane, książki, komiksy, 21 kubki, w tym kubki porcelanowe, szklane, plastikowe, ceramiczne, gliniane, kubki papierowe,
25 odzież, w tym koszulki z krótkim lub długim rękawem, koszulki polo, bluzy sportowe, bluzy dresowe, koszule, obuwie,
nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, w tym gry planszowe, gry
towarzyskie, gry elektroniczne, gry karciane, gry mechaniczne,
gry losowe, gry fabularne, 35 reklama towarów i usług za pomocą jakichkolwiek sposobów i środków komunikacji, z wykorzystaniem wszelkich nośników informacji, sprzedaż hurtowa
i detaliczna niżej wymienionych towarów z naniesionym logo
jako elementem reklamowo - ozdobnym: kosmetyki, wody
perfumowane i perfumy, akcesoria samochodowe, pamięci
pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, myszy komputerowe,
podkładki pod myszy komputerowe, kalkulatory, radioodbiorniki, odtwarzacze płyt kompaktowych, DVD i kaset, galanteria
skórzana, materiały papiernicze oraz akcesoria szkolne i biurowe, akcesoria sportowe i turystyczne, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, zegary ścienne, zegarki, budziki, breloczki
(210)
(731)
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do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], konstrukcje dmuchane i balony, baloniki, banery,
flagi, bombki, znaczki z logo, krzesełka, kosmetyczki, sakwy
rowerowe, sakwy podróżne, kubki, karafki, kieliszki i szklanki,
otwieracze do butelek, termosy, wyroby ze szkła i porcelany,
worki żeglarskie, produkty z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych: ręczniki, chorągiewki, flagi, apaszki jedwabne, bandanki, bezrękawniki, bluzy, t-shirty, kurtki, rękawiczki,
czapki, daszki, paski, kapelusze, koszulki polo, krawaty, szale,
szaliki, t-shirty, maskotki, latawce, zabawki, słodycze, napoje,
torciki, z myślą o osobach trzecich tak, by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, usługi wyselekcjonowania wyżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo - ozdobnym, 38 usługi telekomunikacyjne obejmujące: nadawanie
i rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów,
obsługę przekazu dźwięku i obrazu, obsługę przekazu cyfrowego, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów
i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, multimedialne transmisje strumieniowe, komunikację
przez terminale komputerowe poprzez transmisje cyfrowe lub
satelitarne, techniczne zarządzanie systemami telekomunikacyjnymi, transmisję radiową i telewizyjną, w tym z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych,
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali oraz pokazów, usługa polegająca
na emisji radiowej i telewizyjnej, przesyłaniu dźwięku i/lub obrazu za pomocą kanałów naziemnych i przekazów satelitarnych, łączy światłowodowych i linii miedzianych, w tym nadawanie przez Internet, usługi w zakresie odbioru lub transmisji
informacji tekstowych i obrazowych niezależnie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych
lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości
i obrazów, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji
kablowej, wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci,
usługi ogłoszeń elektronicznych, przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych, dźwiękowych i multimedialnych z zakresu wiadomości bieżących,
hobby, rozrywki i stylu życia, usługi poczty elektronicznej,
udostępnianie internetowych forów dyskusyjnych, przydzielanie dostępu do baz danych, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, prowadzenie portalu internetowego, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
obsługa telekonferencji i wideokonferencji, usługi agencji informacyjnych polegające na zbieraniu i rozpowszechnianiu
informacji dotyczących wydarzeń w kraju i na świecie, usługi
VOD, w tym świadczone przez kanały dystrybucji takie, jak set-top-box, strony internetowe, telewizję hybrydową (Connected TV) i aplikacje mobile (smartfony, tablety), usługi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego
abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji
od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych
baz danych, umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne
dotyczące wyżej wymienionych usług, wynajem miejsca
na strony www, dostarczanie dostępu do plików w formacie
elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie,
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zapewnienie dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych
z i do sieci lokalnej (Local Area Network) jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci,
umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych
serwisów i portali internetowych, 41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia i rozrywki, usługi w zakresie działalności kulturalnej, tj. organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz
koncertów, usługi w zakresie organizowania zawartych w tej
klasie imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, nagrań
dźwiękowych i treści multimedialnych, z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, dla celów edukacyjnych, kulturalnych lub rozrywkowych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi wideokonferencji, seminariów, konkursów i koncertów, spotkań
biznesowych, szkoleniowych, usługi produkcji i montażu filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów
telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie
rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem telewizji
i Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych
i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi świadczone przez studia filmowe i studia
nagrań, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych, filmowania i nagrywania obrazu i dźwięku na znanych w stanie techniki nośnikach informacji, usługi organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, w tym konkursów za pośrednictwem sms’ów, usługi produkcji telewizyjnych, programów
rozrywkowych, realizacji i wystawiania spektakli, pisania scenariuszy, usługi agencji informacyjnych o rozrywce, edukacji,
programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych i rekreacji, ww. usługi prowadzone, gdzie to możliwe,
również za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, publikacja tekstów innych
niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania, fotoreportaże, usługi gier on-line, produkcja filmów innych
niż reklamowe, produkcja, obsługa i prezentacja konkursów,
gier i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie
ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi rozrywkowe
polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu
w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez Internet,
usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek magazynów, czasopism, gazet i innych materiałów drukowanych niereklamowych, w tym w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej
i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, usługi reporterskie, prowadzenie bibliotek.
(551) wspólne prawo ochronne
507479
(220) 2019 12 02
TELEWIZJA PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa; STUDIO A
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Reporterzy Z życia wzięte
(210)
(731)
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 16.03.01
(510), (511) 9 programy telewizyjne i filmy utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, zapisane nośniki
obrazu, dźwięku i informacji, 16 materiały biurowe, materiały
drukowane, książki, komiksy, 21 kubki, w tym kubki porcelanowe, szklane, plastikowe, ceramiczne, gliniane, kubki papierowe, 25 odzież, w tym koszulki z krótkim lub długim rękawem, koszulki polo, bluzy sportowe, bluzy dresowe, koszule,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, w tym gry planszowe, gry towarzyskie, gry elektroniczne, gry karciane, gry mechaniczne, gry losowe, gry fabularne, 35 reklama towarów
i usług za pomocą jakichkolwiek sposobów i środków komunikacji, z wykorzystaniem wszelkich nośników informacji,
sprzedaż hurtowa i detaliczna niżej wymienionych towarów
z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym:
kosmetyki, wody perfumowane i perfumy, akcesoria samochodowe, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe,
myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe,
kalkulatory, radioodbiorniki, odtwarzacze płyt kompaktowych, DVD i kaset, galanteria skórzana, materiały papiernicze
oraz akcesoria szkolne i biurowe, akcesoria sportowe i turystyczne, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, zegary
ścienne, zegarki, budziki, breloczki do kluczy [kółka do kluczy
z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], konstrukcje
dmuchane i balony, baloniki, banery, flagi, bombki, znaczki
z logo, krzesełka, kosmetyczki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, kubki, karafki, kieliszki i szklanki, otwieracze do butelek, termosy, wyroby ze szkła i porcelany, worki żeglarskie,
produkty z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych:
ręczniki, chorągiewki, flagi, apaszki jedwabne, bandanki, bezrękawniki, bluzy, T-shirty, kurtki, rękawiczki, czapki, daszki, paski, kapelusze, koszulki polo, krawaty, szale, szaliki, t-shirty,
maskotki, latawce, zabawki, słodycze, napoje, torciki, z myślą
o osobach trzecich tak, by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, usługi wyselekcjonowania wyżej wymienionych towarów z naniesionym
logo jako elementem reklamowo-ozdobnym, 38 usługi telekomunikacyjne obejmujące: nadawanie i rozpowszechnianie
programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, obsługę
przekazu dźwięku i obrazu, obsługę przekazu cyfrowego, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, multimedialne transmisje strumieniowe, komunikację przez terminale komputerowe poprzez transmisje cyfrowe lub satelitarne, techniczne zarządzanie systemami telekomunikacyjnymi, transmisję radiową i telewizyjną, w tym z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
konkursów, festiwali oraz pokazów, usługa polegająca
na emisji radiowej i telewizyjnej, przesyłaniu dźwięku i/lub
obrazu za pomocą kanałów naziemnych i przekazów satelitarnych, łączy światłowodowych i linii miedzianych, w tym
nadawanie przez Internet, usługi w zakresie odbioru lub
transmisji informacji tekstowych i obrazowych niezależnie
od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź
optycznych lub innych środków wykorzystujących energię
elektromagnetyczną, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, nadawanie bezprzewodowe,
nadawanie telewizji kablowej, wypożyczanie czasu dostępu
do światowej sieci, usługi ogłoszeń elektronicznych, przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obra-
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zowych, dźwiękowych i multimedialnych z zakresu wiadomości bieżących, hobby, rozrywki i stylu życia, usługi poczty
elektronicznej, udostępnianie internetowych forów dyskusyjnych, przydzielanie dostępu do baz danych, organizacja
i przekazywanie serwisów internetowych www, prowadzenie
portalu internetowego, udostępnianie internetowego forum
dyskusyjnego, obsługa telekonferencji i wideokonferencji,
usługi agencji informacyjnych polegające na zbieraniu i rozpowszechnianiu informacji dotyczących wydarzeń w kraju
i na świecie, usługi VOD, w tym świadczone przez kanały dystrybucji takie, jak set-top-box, strony internetowe, telewizję
hybrydową (Connected TV) i aplikacje mobile (smartfony, tablety), usługi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres
dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania
przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi dostarczania informacji
on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu
do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego
poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych
usług, wynajem miejsca na strony www, dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych
i zbiorów obrazów w Internecie, zapewnienie dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej (Local Area
Network) jak również umożliwianie dostępu do Internetu
za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych,
41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia i rozrywki, usługi
w zakresie działalności kulturalnej, tj. organizowanie wystaw,
wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, usługi w zakresie organizowania zawartych w tej klasie imprez informacyjnych,
muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, nagrań dźwiękowych i treści multimedialnych, z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, dla celów edukacyjnych, kulturalnych lub rozrywkowych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi wideokonferencji, seminariów,
konkursów i koncertów, spotkań biznesowych, szkoleniowych, usługi produkcji i montażu filmów dokumentalnych
i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem telewizji i Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych
w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi
świadczone przez studia filmowe i studia nagrań, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych, filmowania i nagrywania
obrazu i dźwięku na znanych w stanie techniki nośnikach informacji, usługi organizowania konkursów edukacyjnych lub
rozrywkowych, w tym konkursów za pośrednictwem sms’ów,
usługi produkcji telewizyjnych, programów rozrywkowych,
realizacji i wystawiania spektakli, pisania scenariuszy, usługi
agencji informacyjnych o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych i rekreacji,
ww. usługi prowadzone, gdzie to możliwe, również za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania, fotoreportaże, usługi gier on-line, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja, obsługa i prezentacja konkursów, gier i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, usługi automa-
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tycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie
z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi rozrywkowe polegające
na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci
plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez Internet, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych,
rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek magazynów, czasopism, gazet i innych materiałów drukowanych
niereklamowych, w tym w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, usługi reporterskie, prowadzenie bibliotek.
(551) wspólne prawo ochronne
507505
(220) 2019 12 03
LIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLOOR No2 RESTAURANT

(210)
(731)

(531) 29.01.08, 27.05.01, 27.07.01, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
usługi barowe, bary szybkiej obsługi, bary przekąskowe,
bary sałatkowe, kafeterie, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, wynajmowanie sal
na posiedzenia, restauracje samoobsługowe, usługi restauracyjne, usługi restauracji hotelowych, restauracje z grillem,
usługi mobilnych restauracji, restauracje dla turystów, usługi
restauracji hiszpańskich, usługi restauracji japońskich, usługi
restauracji washoku, udzielanie informacji dotyczących restauracji, usługi restauracji fast-food, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji serwujących tempurę, usługi
restauracji sprzedających sushi, usługi barów i restauracji,
rezerwacja stolików w restauracjach, informacja o usługach
restauracyjnych, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze,
restauracje oferujące dania na wynos, usługi w zakresie restauracji [brasserie], udostępnianie opinii na temat restauracji, usługi restauracji z daniami ramen, usługi restauracyjne
świadczone przez hotele, usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos,
usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, zapewnianie
żywności i napojów w restauracjach, udostępnianie opinii
na temat restauracji i barów, usługi biur podróży w zakresie
rezerwowania restauracji, oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, usługi restauracji specjalizujących
się w makaronach udon i soba, usługi restauracji, w których
mięso przygotowuje się na oczach klientów, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi cateringu zewnętrznego,
catering w kafeteriach szybkiej obsługi, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, obsługa gastronomiczna z wła-
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snym zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi
cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki
podczas wesel i prywatnych imprez, usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas targów,
degustacji i imprez publicznych.
507539
(220) 2019 12 03
ALLIBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz
(540) (znak słowny)
(540) Hanson
(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)
(731)

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

507543
(220) 2019 12 03
ZIELIŃSKI RAFAŁ TERMWALL, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
Beskid Zdrój
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zowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci
internetowej, usługi telekomunikacyjne w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, usługi udostępniania programów telewizyjnych oraz audycji radiowych drogą cyfrową, agencje informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie
przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, usługi
w zakresie telekonferencji i wideokonferencji, przesyłanie
informacji, poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej
i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania
informacji tekstowej i obrazowej on-line z komputerowych
baz danych, usługi telekomunikacyjne polegające na dostarczaniu za pomocą sieci komputerowej dostępu do zasobów
muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów, usługi telekomunikacyjne obejmujące dostęp za pomocą sieci komputerowej do platform konkursowych online, usługi telekomunikacyjne dotyczące aplikacji mobilnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

507634
(220) 2019 12 04
KUBINKA AURELIA ANNA, Świdnica
(znak słowno-graficzny)
Feimp AURELIA KUBINKA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.17.01
(510), (511) 6 metale nieszlachetne, budowlane materiały
metalowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

507643
(220) 2019 12 04
SZEWCZULAK TOMASZ ALART, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
ALART

(531) 29.01.12, 27.05.01, 06.01.02, 06.01.04
(510), (511) 32 woda mineralna, woda stołowa, woda gazowana, woda źródlana, napoje izotoniczne.
507624
(220) 2019 12 04
SOSIŃSKI JAKUB, CYRANIK TOMASZ NATURAL
QUELLE SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HELLO DOGS
(210)
(731)

(531) 24.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 usługi informacyjne dotyczące sieci łączności elektronicznej, internetowe portale informacyjne, usługi
w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obra-

(531) 27.05.05, 27.05.17, 26.01.01, 26.01.22
(510), (511) 42 analizy systemów komputerowych, badania
naukowe, badania naukowe i technologiczne w dziedzinie
klęsk żywiołowych, badania naukowe i technologiczne związane z mapowaniem patentów, badania techniczne, badania
w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oszczędności energii,
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu
komputerowego, kalibrowanie [pomiary], konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych inna niż konwersja fizyczna,
medyczne badania naukowe, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie projektów technicznych, pisanie techniczne, prace
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badawczo - rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, próby kliniczne, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], tworzenie i projektowanie
indeksów informacji opartych na stronach internetowych
dla osób trzecich [usługi informatyczne], usługi doradcze
w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi graficzne, usługi inżynieryjne,
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej,
wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe, 44 fizjoterapia, manicure, masaż, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, przekłuwanie ciała, salony piękności, usługi
analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych
świadczone przez laboratoria medyczne, usługi doradcze
w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medyczne, usługi optyczne, usługi sztucznego zapłodnienia,
usługi telemedyczne, usługi zapładniania metodą in vitro,
wypożyczanie sprzętu medycznego, 45 doradztwo prawne
związane z mapowaniem patentów, doradztwo w zakresie
bezpieczeństwa fizycznego, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], kontrola bezpieczeństwa bagażu, kontrola fabryk dla
celów bezpieczeństwa, licencjonowanie oprogramowania
komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie własności
intelektualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej
do celów doradztwa prawnego, organizowanie spotkań
politycznych, organizowanie zgromadzeń religijnych, pisanie prywatnych listów, prawne administrowanie licencjami,
udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi w zakresie ochrony, zarządzanie
prawami autorskimi.
(210) 507644
(220) 2019 12 04
(731) SZEWCZULAK TOMASZ ALART, Bielsko-Biała
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.22
(510), (511) 42 analizy systemów komputerowych, badania
naukowe, badania naukowe i technologiczne w dziedzinie
klęsk żywiołowych, badania naukowe i technologiczne związane z mapowaniem patentów, badania techniczne, badania
w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oszczędności energii,
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu
komputerowego, kalibrowanie [pomiary], konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych inna niż konwersja fizyczna,
medyczne badania naukowe, opracowywanie oprogramo-
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wania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie projektów technicznych, pisanie techniczne, prace
badawczo - rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, próby kliniczne, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], tworzenie i projektowanie
indeksów informacji opartych na stronach internetowych
dla osób trzecich [usługi informatyczne], usługi doradcze
w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi graficzne, usługi inżynieryjne,
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej,
wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe, 44 fizjoterapia, manicure, masaż, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, przekłuwanie ciała, salony piękności, usługi
analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych
świadczone przez laboratoria medyczne, usługi doradcze
w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medyczne, usługi optyczne, usługi sztucznego zapłodnienia,
usługi telemedyczne, usługi zapładniania metodą in vitro,
wypożyczanie sprzętu medycznego, 45 doradztwo prawne
związane z mapowaniem patentów, doradztwo w zakresie
bezpieczeństwa fizycznego, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], kontrola bezpieczeństwa bagażu, kontrola fabryk dla
celów bezpieczeństwa, licencjonowanie oprogramowania
komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie własności
intelektualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej
do celów doradztwa prawnego, organizowanie spotkań
politycznych, organizowanie zgromadzeń religijnych, pisanie prywatnych listów, prawne administrowanie licencjami,
udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi w zakresie ochrony, zarządzanie
prawami autorskimi.
507652
(220) 2019 12 19
ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BURRITO PAPAS
(210)
(731)

(531) 24.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 burrito, przekąski na bazie zbóż i ryżu, potrawy gotowe w postaci taco, potrawy gotowe w postaci tortilli,
kanapki, sosy sałatkowe, sos pesto, mąka i produkty zbożowe, chleb, przyprawy, sosy salsa, przyprawy smakowe (sosy,
marynaty), lody, pizze, paszteciki, pierożki, placki, przekąski
ryżowe, przekąski zbożowe, puddingi, sosy, spaghetti, tortille, sorbety, słodycze, 41 organizowanie szkoleń w zakresie
gastronomii, akademia kulinarna, poradnictwo zawodowe,
organizowanie, prowadzenie, obsługa konferencji, seminariów, konkursów edukacyjnych, kulinarnych, rozrywkowych,
publikowanie książek, wydawanie poradników, przepisów
kulinarnych, 43 usługi restauracyjne i barowe, bary szybkiej
obsługi, kafeterie [bufety], kawiarnie, restauracje, stołówki,
restauracje samoobsługowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, sprzedaż dań
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do osób prywatnych i firm, usługi kateringowe, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], udzielanie informacji i porad w zakresie usług gastronomicznych działalności
restauracji, kawiarni, barów, udzielanie informacji o usługach
gastronomicznych, bary, bary sałatkowe, kawiarnia, koktajlbary, lodziarnie, hotele, organizowanie posiłków w hotelach,
restauracje, pizzerie, puby, snack-bary, stołówki, usługi cateringu zewnętrznego, bary bistro, bary z kanapkami, usługi
restauracyjne, udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy,
udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.
507653
(220) 2019 12 05
NV CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PETNER
(210)
(731)

53

uruchamiane przez zwierzęta dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, niemechaniczne poidła dla zwierząt domowych w postaci przenośnych dystrybutorów wody i płynów,
koryta do picia, czerpaki do karmy dla psów, 28 zabawki dla
zwierząt, drabiny i huśtawki dla zwierząt, 31 karmy i pasze dla
zwierząt, napoje dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, żwirek dla
zwierząt, substancje odżywcze, odżywki dla zwierząt, produkty na ściółkę dla zwierząt domowych, piasek aromatyczny dla zwierząt domowych.
507660
(220) 2019 12 05
FRUCTOFRESH CONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Czarnowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRUCTO
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.03, 26.02.01, 26.03.04,
26.03.06
(510), (511) 29 sałatki owocowe i warzywne, monoprodukty
z owoców i warzyw, owoce i warzywa konserwowane oraz
suszone, konfitury, galaretki, koncentraty, dżemy, powidła,
owoce i warzywa przetworzone, sorbety z owoców, 31 świeże owoce i warzywa, nasiona, świeże kwiaty, owoce morza.
(531)

02.09.01, 03.01.06, 03.01.08, 03.01.24, 03.01.28, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, środki czyszczące
i myjące dla zwierząt, 5 białkowe suplementy dla zwierząt,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety dla
zwierząt, suplementy mineralne dla zwierząt, suplementy
witaminowe dla zwierząt, substancje pobudzające łaknienie dla zwierząt, mineralne suplementy diety dla zwierząt,
18 okrycia dla zwierząt, obroże dla zwierząt, torby turystyczne, parasole, kagańce, ubranka dla zwierząt, smycze dla zwierząt, 20 kojce, legowiska, budy, klatki dla zwierząt, 21 klatki
dla zwierząt domowych, kuwety dla zwierząt domowych,
uruchamiane przez zwierzęta dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, niemechaniczne poidła dla zwierząt domowych w postaci przenośnych dystrybutorów wody i płynów,
koryta do picia, czerpaki do karmy dla psów, 28 zabawki dla
zwierząt, drabiny i huśtawki dla zwierząt, 31 karmy i pasze dla
zwierząt, napoje dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, żwirek dla
zwierząt, substancje odżywcze, odżywki dla zwierząt, produkty na ściółkę dla zwierząt domowych, piasek aromatyczny dla zwierząt domowych.
507654
(220) 2019 12 05
NV CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) petner
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, środki czyszczące
i myjące dla zwierząt, 5 białkowe suplementy dla zwierząt,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety dla
zwierząt, suplementy mineralne dla zwierząt, suplementy
witaminowe dla zwierząt, substancje pobudzające łaknienie dla zwierząt, mineralne suplementy diety dla zwierząt,
18 okrycia dla zwierząt, obroże dla zwierząt, torby turystyczne, parasole, kagańce, ubranka dla zwierząt, smycze dla zwierząt, 20 kojce, legowiska, budy, klatki dla zwierząt, 21 klatki
dla zwierząt domowych, kuwety dla zwierząt domowych,
(210)
(731)

507712
(220) 2019 12 06
FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA SPÓŁKA
AKCYJNA, Zelów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eva Herbal Beauty

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 05.05.19, 05.05.20, 26.04.02, 26.04.18,
26.01.01, 26.01.15
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne i perfumeryjne do pielęgnacji twarzy, ciała, rąk, paznokci i włosów.
507745
(220) 2019 12 06
TAN-VIET INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA,
Łęgowo
(540) (znak słowny)
(540) tan-viet
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy
miso, zupy w proszku, 30 przyprawy spożywcze, mieszanki przypraw, przyprawowe uszlachetniacze smaku do potraw, przyprawy w płynie, sosy, sosy dodatki smakowe, sosy
do makaronów, sosy do ryżu, ryż i potrawy na bazie ryżu,
makaron i potrawy na bazie makaronu, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu
artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, przyprawowych uszlachetniaczy smaku do potraw, przypraw w płynie,
(210)
(731)
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sosów, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów
spożywczych, zup błyskawicznych, przyprawowych uszlachetniaczy smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów,
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, przyprawowych uszlachetniaczy smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów, usługi
organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie
tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, zup
błyskawicznych, przyprawowych uszlachetniaczy smaku
do potraw, przypraw w płynie, sosów.
(210) 507765
(220) 2019 12 06
(731) GŁUSEK TOMASZ GEOMODUS, Sosnowiec
(540) (znak słowny)
(540) TORPEDA
(510), (511) 6 zbiorniki metalowe, zbiorniki z metalu, metalowe zbiorniki [kontenery], metalowe zbiorniki do przechowywania cieczy, metalowe zbiorniki na wodę pitną, zbiorniki metalowe [konstrukcje], metalowe zbiorniki na wodę,
metalowe zbiorniki na osady, przemysłowe metalowe
zbiorniki na wodę, metalowe zbiorniki do przechowywania sprężonych gazów, zbiorniki do magazynowania gazu
(z metalu), zbiorniki na wodę z metalu do celów domowych,
butle metalowe na sprężone gazy, butle stalowe do sprężonego gazu, zbiorniki metalowe do transportu gazów sprężonych, armatura do przewodów sprężonego powietrza
metalowa, metalowe butle na sprężony gaz lub płyny [puste], butle metalowe do użytku wraz z gazami sprężonymi,
pojemniki do sprężonego gazu lub skroplonego powietrza
metalowe, pojemniki metalowe na środki chemiczne, gazy
sprężone i ciecze, metalowe butle do sprężonego gazu lub
płynów, sprzedawane puste, wysokociśnieniowe butle metalowe [pojemniki], butle metalowe na gaz, butle gazowe
(metalowe), pojemniki metalowe, pojemniki uszczelnione
metalowe, metalowe pojemniki do przechowywania, pojemniki metalowe [magazynowanie, transport], pojemniki
do przechowywania żywności metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania i transportu towarów, pojemniki
wykonane z metalu, przeznaczone do przechowywania
gazów, zbiorniki metalowe [kontenery], 7 pistolety natryskowe, pistolety natryskowe [maszyny], pistolety natryskowe [narzędzia], pistolety smarownicze [maszyny], pistolety
do malowania, pistolety natryskowe pneumatyczne, pistolety natryskowe do malowania, pistolety natryskowe do powlekania proszkowego, pistolety natryskowe do nakładania
farb, zautomatyzowane pistolety natryskowe do malowania,
pistolety natryskowe [maszyny] do wyciskania kitu, pistolety
do maszyn rozpylających sprężone płyny, pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, podpory do pistoletów natryskowych do malowania, pistolety do maszyn
rozpylających na sprężone powietrze, maszyny do malowania z pistoletami do malowania, pompy powietrza, pompy
pneumatyczne, pompy [maszyny], pompy do natrysków,
pompy do betonu, pompy do cieczy, pompy, kompresory
i dmuchawy, pompy na sprężone powietrze, reduktory ciśnienia [części maszyn], regulatory ciśnienia [części maszyn],
zawory ciśnieniowe [części maszyn], maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny do czyszczenia ciśnieniowego, dysze
rozpylające podłączane do ciśnieniowych maszyn czyszczących, lance opryskiwaczy podłączane do ciśnieniowych
maszyn czyszczących, opryskiwacze rolnicze, opryskiwacze
[maszyny], opryskiwacze [maszyny] rolnicze, opryskiwacze
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[maszyny] ogrodnicze, opryskiwacze ogrodnicze [części maszyn], opryskiwacze rolnicze [części maszyn], opryskiwacze
do montowania na traktorach, lance opryskiwaczy będące
przyrządami rolniczymi, lance opryskiwaczy będące przyrządami ogrodniczymi, opryskiwacze [maszyny] rozpylające
herbicydy do użytku w rolnictwie, opryskiwacze [maszyny]
do użytku domowego rozpylające środki owadobójcze,
opryskiwacze [maszyny] rozpylające środki grzybobójcze
do użytku w rolnictwie, opryskiwacze [maszyny] rozpylające
środki owadobójcze do użytku w rolnictwie, tłoki do kompresorów, kompresory jako części maszyn i silników, sprężarki, sprężarki tłokowe, sprężarki [maszyny], sprężarki elektryczne, sprężarki powietrza, sprężarki powietrzne, sprężarki
do maszyn, maszyny wykorzystujące sprężone powietrze,
maszyny na sprężone powietrze, rozpylacze ze sprężonym
powietrzem, zrobotyzowane pompy na sprężone powietrze, zrobotyzowane pistolety do maszyn rozpylających
na sprężone powietrze, urządzenia do malowania, maszyny do malowania farbą pasów, maszyny do malowania linii
na drogach.
507815
(220) 2019 12 09
KLETA ANDRZEJ KADET IZOLACJE OGNIOTRWAŁE,
Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KADET

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 17 materiały izolacyjne:, włókniste, dźwiękochłonne, dźwiękoizolacyjne, ognioodporne, 37 usługi
w zakresie wykonywania izolacji przemysłowych i w budownictwie.
507861
(220) 2019 12 10
ALDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puńców
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aldo S

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 stolarka drzwiowa i okienna metalowa, gabloty metalowe, żaluzje metalowe, rolety metalowe, parapety
metalowe, balustrady metalowe, schody metalowe, ogrodzenia metalowe, bramy metalowe, metalowe konstrukcje
dla budownictwa, 19 stolarka drzwiowa i okienna niemetalowa, gabloty niemetalowe, żaluzje niemetalowe, rolety niemetalowe, parapety niemetalowe, balustrady niemetalowe,
schody niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe, bramy niemetalowe, zestawy szyb pojedynczych jednokomorowych
i wielokomorowych, okiennice niemetalowe, sufity podwieszane niemetalowe, niemetalowe konstrukcje dla budownictwa, 35 sprzedaż dla osób trzecich materiałów budowlanych,
sklepach detalicznych, w tym wielkopowierzchniowych,
hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu, 37 usługi
murarskie, malarskie, tapeciarskie i cykliniarskie, instalowanie
i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalowanie i konserwacja ociepleń budynków, instalowanie i konserwacja
izolacji budynków, naprawy stolarskie, prace budowlane wykończeniowe, nadzór budowlane.
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507988
(220) 2019 12 12
SUPERSTYLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RODZICE ROKU
(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)
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zane z kasynami, grami na pieniądze i grami hazardowymi,
zakłady, administrowanie [organizacja] grą w pokera, gry
losowe, automaty do gry - wypożyczanie, gry oferowane
on-line (w sieci informatycznej), usługi rozrywkowe związane z automatami do gry, udostępnianie obiektów i sprzętu
do kasyn i gier hazardowych.
508016
(220) 2019 12 13
SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) StabiloSan Wzmacnia serce i krążenie, zwiększa
odporność na stres świń formuła Zdrowe serce

(210)
(731)

508011
(220) 2019 12 13
BESTBET24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BestBet24 BUKMACHER! www.bestbet24.pl
(210)
(731)

(531) 03.04.18, 02.09.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty witaminowe, 31 drób (preparaty zwiększające niesienie się), makuchy, otręby zbożowe, pasza dla
zwierząt tucznych, karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla
zwierząt domowych, spożywcze pasze wzmacniające dla
zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt.
(531) 07.05.09, 27.05.01
(510), (511) 20 stoły, stoliki, stoły [meble], stoły (blaty -),
kontury [stoły], stoliki komputerowe, stoliki komputerowe,
stoliki komputerowe, stoliki obrotowe, podstawy stołów,
stołki barowe, stołki robocze, stoły metalowe, stoły biurowe, stoły konferencyjne, stoły wystawowe [gabloty], meble,
meble domowe, meble łączone, kontuary [meble], meble
nadmuchiwane, ekrany [meble], ekrany [meble], półki [meble], zewnętrzne meble, biurka i stoły, blaty [części mebli],
blaty na szafki, blat robocze, blaty robocze w postaci mebli,
blaty stołowe, blaty wierzchnie szafek, części półek (niemetalowe -): dopasowane nakrycia na meble, meble do kantyn,
meble do siedzenia, meble uliczne niemetalowe, meble
wykonane ze stali, meble wykonane ze stalowych rurek,
meble wykonane z tworzyw sztucznych, meble wykonane
z substytutów drewna, meble wykonane głównie ze szkła,
meble wielofunkcyjne, ruchome biurka, ruchome podstawy
[meble], ruchome przesłony (ekrany) [meble], meble do eksponowania towarów, meble do celów wystawowych, meble do ekspozycji produktów w punktach sprzedaży, meble
do wyposażenia sklepów, meble sklepowe do wystawiania
kartek, meble wystawiennicze do punktów sprzedaży, metalowe ramy wystawowe (gabloty ścienne) [meble], 41 hazard,
administrowanie loteriami na rzecz osób trzecich, bukmacherstwo [przyjmowanie zakładów na wyścigi konne], losowanie nagród [loterie], organizowanie loterii, prowadzenie
gier losowych dla wielu graczy, prowadzenie loterii, prowadzenie loterii na rzecz osób trzecich, udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], usługi hazardowe
on-line, usługi loterii, usługi organizowania zakładów, usługi
w zakresie notowań wyników sportowych, usługi w zakresie
zakładów piłkarskich, usługi w zakresie zakałów sportowych
online, usługi w zakresie zakładów sportowych, usługi zwią-

508046
(220) 2019 12 13
SCAMARK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gracjanki
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 ciastka.
508071
(220) 2019 12 15
KLIMIUK PIOTR ADRIAN GABINET INTERNISTYCZNO-REUMATOLOGICZNY, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ART MEDICA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej kosmetyków i środków perfumeryjnych, biżuterii i minerałów,
substancji dietetycznych dla celów medycznych, suplementów diety, żywności dietetycznej dla celów leczniczych, żywności dla niemowląt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z dziełami sztuki, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 41 usługi związane z prezentacją

56

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

dzieł sztuki, upowszechnianie sztuki poprzez organizowanie wystaw dzieł sztuki w tym malarstwa, rzeźby, rysunku,
instalacji, filmów i sztuki performance, organizowanie wernisaży, organizowanie i prowadzenie wykładów, szkoleń,
konferencji, sympozjów, zjazdów, seminariów i konkursów
z zakresu kultury i sztuki oraz z zakresu medycyny i kosmetologii, wypożyczanie dzieł sztuki dla wystaw muzealnych,
44 usługi medyczne świadczone przez lekarzy rożnych specjalności w tym internistów, pediatrów, ginekologów, psychiatrów, ortopedów, okulistów, laryngologów, neurologów,
dermatologów i wenerologów, reumatologów, endokrynologów, kardiologów, radiologów, chirurgów, onkologów,
anestezjologów, kliniki medyczne, usługi w zakresie analiz
medycznych, diagnostyka i leczenie chorób skóry, dermatochirurgia, dermatologia kosmetyczna, medycyna estetyczna,
dermatologia laserowa, laseroterapia, światłoterapia, kosmetyka lekarska, masaże, fizjoterapia, rehabilitacja, prowadzenie
salonów odnowy biologicznej, usługi kosmetyczne, usługi
solariów, usługi SPA medycznych, usługi i doradztwo dotyczące pielęgnacji i modelowania sylwetki, porady w zakresie
odchudzania i żywienia, usługi pielęgniarskie.
(210) 508118
(220) 2019 12 16
(731) KORONOWICZ JĘDRZEJ WACŁAW SIXPOINTS, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) interankiety
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze,
nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne,
audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywania, ratowania życia
i do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy
do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania
dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub
analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, urządzenia liczące, komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe, skafandry dla
nurków, maski do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia
do gaszenia ognia, 35 reklama, zarządzanie w działalności
gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej,
prace biurowe, 42 naukowe i techniczne usługi i badania
oraz ich projektowanie, usługi w zakresie analiz i badań przemysłowych, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu
i oprogramowania komputerowego.
508158
(220) 2019 12 17
AXPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) Otibur
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty witaminowe, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], leki dla ludzi,
preparaty witaminowe, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, leki wzmacniające, odżywcze suplementy
diety, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów medycznych,
preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty
farmaceutyczne, preparaty do irygacji do celów medycznych.
(210)
(731)
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508164
(220) 2019 12 17
FUMI WYROBY TRADYCYJNE PIOTR FIGIEL,
BARTŁOMIEJ CZEKALSKI SPÓŁKA JAWNA,
Zdziechów Nowy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fumi
(210)
(731)

(531) 25.05.01, 25.07.22, 26.04.01, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, wędliny, gotowe posiłki i dania z mięsem, wyroby z mięsa i podrobów, przetwory mięsne.
508165
(220) 2019 12 17
FUMI WYROBY TRADYCYJNE PIOTR FIGIEL,
BARTŁOMIEJ CZEKALSKI SPÓŁKA JAWNA,
Zdziechów Nowy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIESZCZADZKI SZNYT
(210)
(731)

(531) 06.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, wędliny, gotowe posiłki i dania z mięsem, wyroby z mięsa i podrobów, przetwory mięsne.
508167
(220) 2019 12 17
BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA,
Górki Małe
(540) (znak słowny)
(540) BIFIX BI FIT
(510), (511) 5 ziołowe herbaty lecznicze, zioła lecznicze,
29 owoce suszone, dżemy, powidła, kompoty, konfitury,
30 herbaty, 32 napoje bezalkoholowe, soki i syropy, napoje
w proszku.
(210)
(731)

508192
(220) 2019 12 17
SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel
(540) (znak słowny)
(540) TORRI
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, prefabrykowane materiały budowlane betonowe, kostka brukowa,
betonowa kostka brukowa, płyty podłogowe niemetalowe,
płyty betonowe, drogowe materiały budowlane niemetalowe, obrzeża i krawężniki niemetalowe, cokoły niemetalowe,
kostka brukowa z fazą, schody niemetalowe, stopnie schodowe niemetalowe, kamienie dekoracyjne i płyty do brukowania, 37 usługi budowlane, usługi w zakresie układania
kostki brukowej.
(210)
(731)

(210)
(731)

508197
(220) 2019 12 17
NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowny)
(540) MycoFast
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, suplementy diety,
preparaty witaminowe lecznicze, preparaty mineralne, preparat do leczenia grzybicy paznokci, 10 wyroby medyczne.
508198
(220) 2019 12 17
NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Divenoxin
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, suplementy diety, preparaty
witaminowe i lecznicze, preparaty mineralne, produkty lecznicze.
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(540) SZLACHETNA MOC SMAKU DWORY MAGNACKIE
MAGNAT NOBLESSE OBLIGE WÓDKA Bio

(210)
(731)

508208
(220) 2019 12 18
FM WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIT 6

(210)
(731)

(531)

02.01.01, 02.01.04, 05.07.02, 24.05.02, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 33 wódki.
508213
(220) 2019 12 18
POLSKA KULTURALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PK POLSKA KULTURALNA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 44 usługi doradztwa związane z odchudzaniem.
508210
(220) 2019 12 18
ROMANIUK AGATA, ROMANIUK RAFAŁ FITNESTOR
POLSKA SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FitNestor zdrowo z wiekiem
(210)
(731)

(531) 03.09.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, 30 kawa, herbata, kakao, namiastki kawy, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody,
miód, sosy (przyprawy), przyprawy, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje
owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 35 agencje reklamowe, agencje informacji
handlowej, 41 organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych, organizowanie obozów sportowych i rekreacyjnych,
pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
508212
(220) 2019 12 18
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież gotowa, odzież wierzchnia, bandany na szyję, bezrękawniki, bielizna, bluzki, bluzy,
chustki, chusty, fulary, krawaty, odzież z imitacji skóry, odzież
skórzana, paski płócienne, paski ze skóry, rękawiczki, szale,
szaliki, apaszki, suknie, sukienki, stroje maskaradowe, spódnice, szelki, garsonki, rajstopy, pończochy, skarpety, dzianina
[odzież], fartuchy, futra [odzież], kaptury, kieszenie do odzieży, kombinezony, nakrycia głowy, koszule, koszule z krótkimi
rękawami, legginsy, płaszcze, palta, podkoszulki, podszewki
jako elementy ubrań, podszewki gotowe, poncza, prochowce, spodnie, spódnice, sukienki na szelkach do noszenia
na bluzkę, sukienki, swetry, t-shirty, żakiety pikowane, 35 pokazy towarów, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, usługi sprzedaży w sklepach i butikach z odzieżą, bielizną, nakryciami głowy i dodatkami do odzieży, chustkami, szalami,
fularami, krawatami, paskami, współpraca handlowa z dostawcami i producentami, 43 usługi gastronomiczne i hotelarskie świadczone przez restauracje, kawiarnie, kafeterie,
bary, herbaciarnie, hotele, motele, stołówki, zajazdy, przygotowywanie dań oraz ich dostawa, usługi cateringowe.
508215
(220) 2019 12 18
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) ZŁOTY
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby na bazie mięsa.
(210)
(731)
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508217
(220) 2019 12 18
OSNOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOUVE WITH LOVE

(210)
(731)

Nr ZT9/2020

mi i producentami, 43 usługi gastronomiczne i hotelarskie
świadczone przez restauracje, kawiarnie, kafeterie, bary, herbaciarnie, hotele, motele, stołówki, zajazdy, przygotowywanie dań oraz ich dostawa, usługi cateringowe.
508224
(220) 2019 12 18
MULTIPROJEKT AUTOMATYKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Simultus

(210)
(731)

(531) 03.01.08, 03.01.16, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, odzież gotowa, odzież wierzchnia,
bandany na szyję, bezrękawniki, bielizna, bluzki, bluzy, chustki, chusty, fulary, krawaty, odzież z imitacji skóry, odzież skórzana, paski płócienne, paski ze skóry, rękawiczki, szale, szaliki,
apaszki, suknie, sukienki, stroje maskaradowe, spódnice, szelki, garsonki, rajstopy, pończochy, skarpety, dzianina [odzież],
fartuchy, futra [odzież], kaptury, kieszenie do odzieży, kombinezony, nakrycia głowy, koszule, koszule z krótkimi rękawami, legginsy, płaszcze, palta, podkoszulki, podszewki jako
elementy [ubrań, podszewki gotowe, poncza, prochowce,
spodnie, spódnice, sukienki na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki, swetry, t-shirty, żakiety pikowane, 35 pokazy
towarów, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, usługi
sprzedaży w sklepach i butikach z odzieżą, bielizną, nakryciami łowy i dodatkami do odzieży, chustkami, szalami, fularami, krawatami, paskami, współpraca handlowa z dostawcami i producentami, 43 usługi gastronomiczne i hotelarskie
świadczone przez restauracje, kawiarnie, kafeterie, bary, herbaciarnie, hotele, motele, stołówki, zajazdy, przygotowywanie dań oraz ich dostawa, usługi cateringowe.
508223
(220) 2019 12 18
OSNOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) osnova

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 9 elektryczne urządzenia kontrolno - sterujące
i pomiarowe.
508226
(220) 2019 12 18
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) ZŁOTA
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby na bazie mięsa.
(210)
(731)

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

508230
(220) 2019 12 18
PATYJEWICZ KAZIMIERZ, Dzierżoniów
(znak słowno-graficzny)
METODA KAROLA 123456789

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież gotowa, odzież wierzchnia,
bandany na szyję, bezrękawniki, bielizna, bluzki, bluzy, chustki, chusty, fulary, krawaty, odzież z imitacji skóry, odzież skórzana, paski płócienne, paski ze skóry, rękawiczki, szale, szaliki,
apaszki, suknie, sukienki, stroje maskaradowe, spódnice, szelki, garsonki, rajstopy, pończochy, skarpety: dzianina [odzież],
fartuchy, futra [odzież], kaptury, kieszenie do odzieży, kombinezony, nakrycia głowy, koszule: koszule z krótkimi rękawami, legginsy, płaszcze, palta, podkoszulki, podszewki jako
elementy ubrań, podszewki gotowe, poncza, prochowce,
spodnie, spódnice, sukienki na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki, swetry, t-shirty, żakiety pikowane, 35 pokazy
towarów, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, usługi
sprzedaży w sklepach i bulikach z odzieżą, bielizną, nakryciami głowy i dodatkami do odzieży, chustkami, szalami, fularami, krawatami, paskami, współpraca handlowa z dostawca-

(531) 25.07.03, 27.05.01, 29.01.13, 27.07.01
(510), (511) 42 obliczenia badawczo-rozwojowe dla osób
trzecich.
508234
(220) 2019 12 18
BT GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bt group poland
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.24
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa żywności, maszyny do produkcji materiałów
opakowaniowych, maszyny do wytwarzania opakowań,

Nr ZT9/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

maszyny do druku na opakowaniach, maszyny i obrabiarki
do pakowania, części zamienne do wymienionych maszyn
i urządzeń, maszyny i urządzenia sterowane mechanicznie,
elektrycznie i pneumatycznie oraz części do nich służące
do obróbki drewna, metalu, ceramiki, kamienia i tworzywa
sztucznego, elektronarzędzia i części zamienne do nich, łożyska, zębate przekładnie do maszyn, rolkowe stoły robocze
i części zamienne do nich, giętarki, frezarki, obrabiarki, przecinarki, piły, pilarki taśmowe i tarczowe, szlifierki, wiertarki, dłutownice, okleiniarki, gwinciarki, tokarki, automaty tokarskie,
przecinarki do drewna, metalu, tworzyw sztucznych, betonu
i kamienia, przecinarki strumieniem wody, maszyny do cięcia
plazmą, wypalarki plazmowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

508249
(220) 2019 12 19
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(znak słowno-graficzny)
polka ZAWSZE PIĘKNA

(531) 02.09.01, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu,
mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji
włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne,
środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy, produkty
i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs,
brwi, paznokci do celów leczniczych.
508252
(220) 2019 12 19
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HELLENA ORANŻADA
(210)
(731)

(210) 508256
(220) 2019 12 19
(731) KOWNACKA MARTA WANDA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Czarna Wołga
(510), (511) 9 filmy, publikacje elektroniczne zarejestrowane
na nośnikach komputerowych, publikacje elektroniczne, płyty nagrane z obrazami, płyty nagrane z dźwiękiem, podcasty,
nagrania wideo z muzyką, nagrania wideo z filmami, nagrania wideo do pobrania, nagrania wideo, nagrania audio i wideo, nagrane taśmy wideo, nagrane taśmy dźwiękowe z nagraniami muzycznymi, nagrane filmy, nagrane płyty DVD,
media do pobierania, muzyczne nagrania wideo, muzyczne
nagrania dźwiękowe, muzyczne nagrania na taśmach, filmy
wideo, filmy kinematograficzne, książki zapisane na płytach,
książki elektroniczne do pobrania, książki dźwiękowe, książki
audio, film kinematograficzny, naświetlony, filmy do pobrania, e-booki, 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, plakaty
z papieru, arkusze informacyjne, banery wystawowe z papieru, bilety, bilety wstępu, biuletyny informacyjne, broszury,
broszury drukowane, drukowane bilety, drukowane bilety
wstępu na imprezy, drukowane czasopisma poświęcone filmom, drukowane foldery informacyjne, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane papierowe tablice reklamowe, drukowane ulotki informacyjne, drukowane materiały
piśmienne, reklamy drukowane, drukowany materiał promocyjny, gazety, książki, oprawione plakaty, plakaty reklamowe,
ulotki, ulotki drukowane, ulotki reklamowe, 35 usługi reklamowe, reklama w zakresie filmów kinowych, reklamowanie
filmów kinematograficznych reklamowanie filmów kinematograficznych, reklamy telewizyjne, reklama w zakresie filmów kinowych produkcja reklam kinowych, organizowanie
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie
działań reklamowych w kinach, 41 dystrybucja filmów, seriale nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej, publikacja scenariuszy, montaż i dystrybucja filmów, prezentacja
filmów, produkcja filmów wideo, montaż filmów kinowych,
usługi produkcji filmów, pokazy filmów kinowych, produkcja filmów kinowych, produkcja filmów, spektakli, reżyseria
filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, produkcja
imprez sportowych na potrzeby filmowe, usługi w zakresie
obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo
i filmów, realizowanie rozrywki w postaci seriali telewizyjnych,
pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy filmowych, usługi
pisania tekstów, administrowanie [organizacja] działalnością
kulturalną, rozrywka dostarczana przez telewizję kablową,
rozrywka, rozrywka filmowa, przygotowywanie programów
rozrywkowych dla kin, udostępnianie filmów i programów
telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem płatnej telewizji udostępnianie filmów nie do pobrania, udostępnianie
informacji dotyczących filmów.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 19.08.07, 26.11.06, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
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508273
(220) 2019 12 19
KOŚCIELNIAK RADOSŁAW NIEMCHEM.COM, Szewce
(znak słowno-graficzny)
Cleanliness play Pureven
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(531) 26.03.02, 26.03.07, 26.03.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 sprzedaż poniższych towarów dla osób trzecich: środki wybielające i inne stosowane w praniu, środki
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, pieluchy niemowlęce z papieru lub celulozy (jednorazowe), chusteczki, ręczniki papierowe, karma dla zwierząt.
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(540) AVIA
(510), (511) 4 bitumy, mieszaniny wiążące, 19 asfalt, smoła,
bituminy.
(210)
(731)
(540)
(540)

508327
(220) 2019 12 19
SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski
(znak słowno-graficzny)
KUALA DRINK PREMIUM BEVERAGE

508317
(220) 2019 12 20
ONEAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ONEAPP

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe [programy],
komputerowe urządzenia do programowania, komputerowe
urządzenia peryferyjne, komputery, programy komputerowe
[software ładowalny], programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, oprogramowanie
komputerowe, nagrane, programy systemów operacyjnych,
komputerowe programy operacyjne, programy sterujące
komputerowe, nagrane, urządzenia do przechowywania
programów komputerowych, komputerowe urządzenia
do programowania, 35 pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, reklama, zarządzanie zbiorami informatycznymi, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, usługi w zakresie pośrednictwa
pracy, usługi w zakresie rekrutacji kadry specjalistycznej,
rekrutacja personelu informatycznego, usługi w zakresie
czasowego udostępniania osobom trzecim pracowników
i wyspecjalizowanej kadry, usługi rekrutacji pracowników,
tymczasowy przydział personelu, agencje zatrudnienia tymczasowego, rekrutacja tymczasowego personelu, 38 przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przesyłanie telekopii, przydzielanie dostępu do baz
danych, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego,
programowanie komputerów, projektowanie systemów
komputerowych, monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, powielanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie serwerów [hosting], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, wypożyczanie komputerów, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich.
(210) 508321
(220) 2019 12 20
(731) AVIA INTERNATIONAL, Zurych, CH
(540) (znak słowny)

(531) 03.01.14, 11.03.01, 11.03.06, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda, 33 napoje alkoholowe.
(210) 508337
(220) 2019 12 20
(731) GUBAŁA ROBERT METAL-BUD II, Świątniki Górne
(540) (znak słowny)
(540) TOPAZ
(510), (511) 6 klamki do drzwi metalowe.
508339
(220) 2019 12 20
TERMICA MARIAN MYSZAK, MAŁGORZATA
I KRZYSZTOF KOŹBIAŁ SPÓŁKA JAWNA,
Dąbrowa Tarnowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inoxolar
(210)
(731)

(531) 01.03.13, 01.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 wymienniki ciepła, wymienniki wody, zasobniki wody, podgrzewacze wody, zbiorniki ciśnieniowe wody.
508341
(220) 2019 12 20
BEAUTY IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIĘKNO BEZ RYZYKA
(210)
(731)

(531) 19.07.01, 19.07.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 lakiery, zmywacze, kosmetyki i preparaty
do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, 35 organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, polegające
na zgrupowaniu na rzecz osób trzecich towarów związanych
z pielęgnacją paznokci, pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać w sklepie, hurtowni, ofercie internetowej, reklama, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, kongre-
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sów, seminariów, sympozjów, pracowni, specjalistycznych
zjazdów, nauczanie, kształcenie praktyczne, publikowanie
książek i tekstów, również za pośrednictwem sieci internetowej, produkcja i publikowanie filmów, również za pośrednictwem sieci internetowej, produkcja i publikowanie nagrań
dźwiękowych, również za pośrednictwem sieci internetowej,
obsługa publikacji elektronicznych on-line, 44 prowadzenie
salonów piękności, usługi w zakresie pielęgnacji paznokci.
508345
(220) 2019 12 20
TERMICA MARIAN MYSZAK, MAŁGORZATA
I KRZYSZTOF KOŹBIAŁ SPÓŁKA JAWNA,
Dąbrowa Tarnowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TERMICA
(210)
(731)

(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 podgrzewacze wody, wymienniki wody, zasobniki wody, zbiorniki ciśnieniowe wody.
(210) 508346
(220) 2019 12 20
(731) GOLUS KAROLINA ALEKSANDRA SEAZO, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) rekin
(510), (511) 9 aplikacje biurowe i biznesowe, aplikacje komputerowe dla smartfonów i tabletów, aplikacje mobilne
w zakresie obsługiwania sklepów online, interfejsy komputerowe, komputerowe bazy danych, oprogramowanie, oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych, oprogramowanie do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez
osoby trzecie, oprogramowanie do uwierzytelniania, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe do elektronicznych tablic ogłoszeń, oprogramowanie
komputerowe do handlu elektronicznego umożliwiające
użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej,
oprogramowanie komputerowe oraz urządzenia i przyrządy
do użytku w połączeniu z Internetem, oprogramowanie
komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów online, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne do pobrania,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, zapisane pliki danych, 35 administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie sprzedażą, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, aukcje publiczne,
badania rynkowe, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, dostarczanie przeszukiwalnej
bazy danych on-line prezentującej możliwości zatrudnienia,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, elektroniczne przetwarzanie zamówień, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, informacje na temat metod sprzedaży, kompilacja
i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
kompilacja on-line komputerowych baz danych i baz komputerowych przeszukiwalnych on-line w dziedzinie serwisów społecznościowych, konsultacje w zakresie technik
sprzedaży i programów sprzedaży, marketing ukierunkowa-
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ny, marketing w ramach wydawania oprogramowania, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa
aukcji, obsługa programów lojalnościowych, obsługa rynków on-line w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów, obsługa targów on-line w celu nabywania,
sprzedawania i/lub wymiany towarów, usług i/lub nieruchomości, obsługa zleceń zakupów, ogłoszenia drobne, opracowywanie i uaktualnianie materiałów reklamowych, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, organizowanie aukcji internetowych, organizowanie i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych
polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której osoby trzecie
mogą oferować i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować, pomoc w zakupie towarów i usług oraz w zaopatrywaniu w towary i usługi
na rzecz osób trzecich, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji
handlowych dla osób trzecich, pośredniczenie w umowach
dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama on-line,
reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, sondaż opinii publicznej, telemarketing,
udostępnianie informacji o produktach konsumenckich,
udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi aukcyjne, usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, usługi doradcze dotyczące
zakupu towarów na rzecz osób trzecich, usługi doradcze
dotyczące zakupu towarów w imieniu firm, usługi doradztwa w zakresie przygotowywania i przeprowadzania transakcji handlowych, usługi handlowe online, w ramach których
sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, usługi handlu online
w odniesieniu do licytacji elektronicznych oraz oceny online
z tym związane, usługi księgowe, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne, wszystkie dotyczące działalności gospodarczej i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
porównywania cen, usługi pośrednictwa w handlu, usługi
promocyjne polegające na dostarczaniu pakietu korzyści
w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, usługi
reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne,
usługi reklamowe, promocyjne i agencyjne, usługi w dziedzinie porównywania cen, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi w zakresie porównywania i omawiania produktów/usług, usługi zarządzania działalnością gospodarczą,
wynajem powierzchni reklamowej, wynajem powierzchni
reklamowej, w tym w Internecie i innych sieciach komputerowych, wynajmowanie czasu reklamowego w mediach komunikacyjnych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wyszukiwanie danych w komputerowych bazach danych dla
osób trzecich, zapewnianie miejsca do handlu on-line, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług dla osób trzecich, zarządzanie
w działalności gospodarczej i konsultacje dotyczące działalności gospodarczej, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
pośrednictwo w handlu majątkiem ruchomym, pozyskiwa-
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nie danych do komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, 36 doradztwo w sprawach
finansowych, działalność finansowa, handel walutami i wymiana walut, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, obsługa płatności, pobieranie
płatności za towary i usługi, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo w zakresie zakupu na raty, przelew funduszy na zakup towarów za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi
płatnicze, transakcje finansowe, usługi finansowe, usługi
w zakresie elektronicznych płatności, usługi w zakresie płatności zdalnych, wynajem mieszkań, 38 dostarczanie interaktywnego serwisu sprzedażowego on-line dla celów przesyłania wiadomości między użytkownikami komputerów dotyczących hobby, kolekcji, handlu, oraz dla celów sprzedaży
towarów i usług przez globalną sieć komputerową, Dostarczanie interaktywnego serwisu ogłoszeniowego on-line dla
celów przesyłania wiadomości między użytkownikami komputerów dotyczących hobby, kolekcji, handlu, oraz dla celów
sprzedaży towarów i usług przez globalną sieć komputerową, łączność elektroniczna, obsługa on-line blogów, forów,
fotogalerii, czatów i elektronicznych tablic ogłoszeniowych
w celu transmisji i rozpowszechniania wiadomości pomiędzy
użytkownikami, obsługa systemów on-line umożliwiających
użytkownikom stron internetowych kopiowanie na serwer
ocen i komentarzy o innych użytkownikach tej samej strony
internetowej w odniesieniu do wzajemnych transakcji handlowych, przesyłanie, dostarczanie i przedstawianie informacji dla celów biznesowych lub domowych z banku danych
przechowywanego na komputerze, przydzielanie dostępu
do światowej sieci komputerowej, transfer strumieniowy danych, transmisja danych, obrazów i/lub dźwięku drogą kablową, przez satelitę, sieci komputerowe, telefon, sieć cyfrową ze zintegrowanymi usługami lub przez inne media
do transmisji, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie
forów internetowych online, udostępnianie i wypożyczanie
czasu dostępu do komputerowych baz danych, udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, umożliwianie dostępu do baz danych, publikacji elektronicznych, sieci
komputerowych i Internetu, usługi emisji radiowej, telewizyjnej, satelitarnej i kablowej, usługi portali internetowych, usługi telekomunikacyjne, usługi transmisji głosu, danych, dźwięku i obrazu, usługi transmisji multimedialnych, usługi zapewniania dostępu do for internetowych, usługi zapewniania
dostępu do portali internetowych, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne],
wspomagane komputerowo transmisje wiadomości i obrazów, zapewnianie multimedialnej przestrzeni on-line gdzie
osoby trzecie mogą kopiować na serwer (upload), mogą
mieć dostęp, mogą komentować oraz oceniać treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, wideo i/lub audio, 42 usługi
abonenckie oraz usługi doradcze, informacyjne, konsultacyjne i zarządzania technicznego dla abonentów w zakresie
użytkowania, najmu, dzierżawy i utrzymywania systemów
informatycznych oraz domen internetowych, administrowanie stronami komputerowymi [sieciowymi], aktualizacja
oprogramowania komputerowego, badania techniczne,
chmura obliczeniowa, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, hosting stron internetowych, obsługa
baz danych dostępnych przez Internet, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, Platforma jako usługa („PaaS”), oprogramowanie jako usługa
(„SaaS”), oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów online, oprogramowanie komputerowe
jako usługa (SaaS), oprogramowanie nie do pobrania, projektowanie i udoskonalanie interfejsu programów użytkowych
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(API), projektowanie i udoskonalanie procesów weryfikacji
użytkowników on-line, projektowanie i udoskonalanie systemów płatności elektronicznych oraz przetwarzania elektronicznego transferu funduszy, projektowanie i ulepszanie
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów informatycznych związanych z finansami, projektowanie, tworzenie, hosting, zarządzanie i/lub konserwacja
stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie, udoskonalanie i/lub implementacja oprogramowania komputerowego i rozwiązań internetowych, projektowanie, zarządzanie i monitorowanie stron serwisów społecznościowych bazujących na Internecie, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet, tworzenie
i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich, informatycznych
systemów marketingowych dostępnych przez Internet, tworzenie platform komputerowych, udostępnianie miejsca
na serwerach dla stron internetowych osób trzecich, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi inżynieryjne,
usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach serwisu internetowego, usługi
pomocy technicznej, usługi programowania komputerowego i projektowania komputerowego, usługi projektowania,
rysunku i pisania na zamówienie dla celów opracowywania
stron internetowych w Internecie, wszystkie usługi zawarte
w tej klasie dotyczące komputerów, urządzeń i sprzętów liczących, programowania komputerowego i projektowania
komputerowego, wynajmowanie serwerów WWW, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, dostarczanie
stron internetowych, usługi w zakresie udostępniania treści
w sieci internet na dedykowanych adresach domenowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

508366
(220) 2019 12 21
GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
GAWRA

(531) 03.01.14, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 16 publikacje drukowane, książki, czasopisma,
katalogi, publikacje, broszury, prospekty, plakaty, albumy,
kartki z życzeniami, karty pocztowe, obrazy i zdjęcia, rysunki,
pióra i długopisy, serwetki stołowe papierowe, torby papierowe, zakładki do książek, 35 administrowanie i zarządzanie
hotelami, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, reklama, reklama zewnętrzna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń, usługi
marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, wynajem
bilbordów [tablic reklamowych], wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, 41 doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, poradnictwo zawodowe w zakresie usług hotelarskich
i gastronomicznych, usługi w zakresie organizacji wypoczynku i rekreacji, usługi w zakresie organizowania rozrywki,
prowadzenie placów zabaw, organizowanie, prowadzenie
i obsługa: imprez artystycznych, okolicznościowych, estra-
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dowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, spektakli,
koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów,
konkursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych,
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, wesel, chrzcin,
komunii, studniówek, uroczystości rodzinnych, balów maturalnych, balów andrzejkowych, balów sylwestrowych, imprez integracyjnych, organizowanie, prowadzenie i obsługa:
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów
szkoleniowych, spotkań biznesowych, organizacja pokazów
mody w celach rozrywkowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi dyskotek, usługi klubowe, nocne kluby, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, świadczenie usług
w zakresie karaoke, usługi w zakresie obozów wakacyjnych
[rozrywka], 43 usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi w zakresie prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi prowadzenia
restauracji, barów i kawiarni, usługi przygotowywania dań
(żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, kafeterie, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie],
wynajmowanie sal na zebrania, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, wynajem pokoi oraz domków
letniskowych dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw,
44 usługi saun, usługi solariów, usługi groty solnej, aromaterapia, fizjoterapia, manicure, masaż, salony piękności.
(210)
(731)
(540)
(540)

508384
(220) 2019 12 23
MATEJCZYK RAFAŁ DEVIL-CARS, Białystok
(znak słowno-graficzny)
AUTONATOR.PL AUTO MOTO PREZENT
MOTORYZACYJNY

(531) 25.03.01, 27.05.01
(510), (511) 39 wypożyczanie pojazdów, w tym wypożyczanie autokarów, samochodów i samochodów wyścigowych,
41 organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.
508389
(220) 2019 12 23
FORVITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kościan
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) apteka FIT www.apteka.fit
(210)
(731)

(531) 26.03.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyczne artykuły sanitarne, toaletowe
i produkty do higieny osobistej: kosmetyki, zestawy kosmetyków, preparaty kosmetyczne do kąpieli, do opalania się,
przeciwsłoneczne, do pielęgnacji paznokci, skóry i włosów,
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balsamy, barwniki, kremy, lakiery, lotony, maseczki, mleczka, olejki eteryczne, odżywki, pomady, szampony, żele, talk,
toniki i woda utleniona do celów kosmetycznych, perfumy,
produkty perfumeryjne, dezodoranty do użytku osobistego, pomadki, odświeżacze w aerozolu do ust, mydła, mydła
lecznicze i toaletowe, pasty, proszki i płyny do zębów, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 5 preparaty farmaceutyczne, parafarmaceutyczne i weterynaryjne:
leki dla ludzi tabletki do celów farmaceutycznych, lekarstwa
do picia, antybiotyki, szczepionki, leki wzmacniające, środki
uśmierzające, witaminy, mikroelementy, sole dla celów leczniczych, odżywki do celów farmaceutycznych, syropy do celów
farmaceutycznych, preparaty zawierające witaminy, dodatki
żywnościowe wzbogacone witaminami, mikroelementami
i pierwiastkami śladowymi, preparaty witaminowe i multiwitaminowe, preparaty mineralne i multimineralne, artykuły
żywnościowe dla celów leczniczych, żywność dietetyczna
dla celów leczniczych, dietetyczne i odżywcze preparaty
do celów leczniczych, pokarm dla niemowląt, mleko w proszku dla niemowląt, suplementy do żywności i suplementy diety do celów leczniczych, suplementy mineralne do żywności,
preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, proteinowe
preparaty dla celów leczniczych, cukierki, pastylki, tabletki,
kapsułki, otoczki lub gumy do żucia zawierające składniki
lecznicze, oleje lecznicze, środki farmaceutyczne pochodzenia roślinnego i pszczelego, propolis do celów farmaceutycznych, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, zioła
lecznicze, wyciągi ziół leczniczych, herbaty ziołowe lecznicze,
korzenie lekarskie, nalewki do celów leczniczych, wody mineralne i napoje przeznaczone dla celów leczniczych, paski
testowe do celów medycznych, wyposażone apteczki przenośne, środki sanitarne, toaletowe i produkty do higieny osobistej do celów medycznych: balsamy, kremy i maści dla celów leczniczych, artykuły do pielęgnacji niemowląt i chorych:
bandaże i gaza opatrunkowa, majtki, opaski, pieluchy i podpaski higieniczne, wata higroskopijna, tkaniny chirurgiczne,
plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, wosk dentystyczny, środki odkażające, 35 usługi importowe i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych,
usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, sklepach, aptekach poprzez agentów oraz za pośrednictwem strony internetowej następujących towarów: preparaty farmaceutyczne,
parafarmaceutyczne i weterynaryjne, leki, suplementy diety,
odżywki, preparaty witaminowe, preparaty mineralne i multimineralne, kosmetyki, produkty perfumeryjne, artykuły sanitarne, toaletowe i produkty do higieny osobistej, artykuły
do pielęgnacji niemowląt i chorych, środki czyszczące, aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne
i weterynaryjne, urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz kontrolne do celów medycznych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, usługi w zakresie marketingu i prezentacji towarów
i usług, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja
pokazów, targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi badania rynku.
(210) 508390
(220) 2019 12 23
(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
(540) (znak słowny)
(540) Pesticol
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne

64

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych niż medyczne i weterynaryjne, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom, preparaty diagnostyczne inne niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrzewanie owoców, doniczki na torf do ogrodnictwa, fosforany, gleba próchnicza, guano, humus, pokrycia
humusowe, kainit, kaolin, kompost, środki chemiczne dla
leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, węglan magnezowy, preparaty z mikroelementami dla roślin, środki ochrony nasion, środki utrzymujące wilgoć, środki chemiczne
dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów,
insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, papierki
wskaźnikowe, podłoża do upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty
poprawiające kondycję gleby, preparaty do oklejania drzew
w sadownictwie, saletra, siarczany, sole jako nawozy, superfosfaty, ściółka, preparaty chemiczne zabezpieczające
przed śniecią zbożową, dodatki chemiczne do środków
owadobójczych, preparaty do czyszczenia z tłuszczy, torf,
ziemia do uprawy, preparaty do użyźniania gleby, preparaty chemiczne do zapobiegania chorobom winorośli, wodorosty jako nawóz, 5 fungicydy, herbicydy, insektycydy,
pestycydy, środki chwastobójcze preparaty odstraszające,
preparaty do niszczenia grzyba domowego, środki do tępienia larw, preparaty chemiczne do zwalczania mącznika zbożowego, środki do odstraszania owadów, środki
do zwalczania owadów, środki do tępienia ślimaków, środki
do zwalczania gryzoni, ekstrakty tytoniu owadobójcze.
508393
(220) 2019 12 23
WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zawiercie
(540) (znak słowny)
(540) TY DECYDUJESZ CO VAPUJESZ
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, 34 papierosy elektroniczne, papierosy beztytoniowe
nie do celów medycznych, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, elektroniczne
fajki wodne, urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowej, urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, wkłady zawierające chemiczne substancje
aromatyczne w płynie do papierosów elektronicznych, kartridże do papierosów elektronicznych, atomizery do papierosów elektronicznych, kartomizery do papierosów elektronicznych, zestawy do palenia papierosów elektronicznych,
naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, płyny
do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, płyn do papierosów elektronicznych
[e-liquid] zawierający glikol propylenowy, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, aromaty chemiczne w płynie stosowane do napełniania
wkładów do elektronicznych papierosów, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne
niż olejki eteryczne, elektroniczne fajki do tytoniu, cygara
elektroniczne, filtry do papierosów, filtry do tytoniu, filtry
do papierosów, waporyzatory dla palaczy, do stosowania
doustnego, środki czyszczące do papierosów elektronicznych, przybory dla palaczy, artykuły dla palaczy, nie z metalu
szlachetnego, 35 usługi w zakresie informacji handlowych
(210)
(731)
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za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online.
508394
(220) 2019 12 23
BROG B2B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) petrolnet.pl
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi publikacji, publikacja czasopism, publikacja broszur, publikacje multimedialne w zakresie rynku
paliw, publikacja materiałów edukacyjnych i informacyjnych
w zakresie rynku paliw, udostępnianie publikacji elektronicznych dotyczących rynku paliw, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych dotyczących rynku paliw,
publikowanie czasopism internetowych, publikowanie drogą
elektroniczną informacji i newsów dotyczących rynku paliw,
udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie gazet, periodyków, katalogów
i broszur, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, udostępnianie informacji dotyczących rynku paliw za pomocą portalu on-line, prowadzenie portalu branżowego w zakresie udostępniania informacji
o rynku paliw.
508396
(220) 2019 12 23
BROG B2B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PetroTrend FORUM RYNKU STACJI PALIW

(210)
(731)

(531) 26.01.02, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 prowadzenie konferencji biznesowych, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie seminariów
i konferencji, usługi w zakresie konferencji, organizowanie
spotkań i konferencji, organizowanie konferencji związanych z biznesem, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie wystaw i konkursów,
organizowanie i prowadzanie seminariów, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
konferencji.
(210) 508399
(220) 2019 12 23
(731) KAŁUŻA-FREYRE DANUTA, Katowice
(540) (znak słowny)
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(540) Kids’ Kitchen
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
usługi edukacyjne dotyczące gotowania, kształcenie praktyczne (pokazy) w zakresie gotowania, szkoła gotowania,
prowadzenie studia kulinarnego, warsztaty kulinarne.
508403
(220) 2019 12 23
BROG B2B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stacja Benzynowa & Convenience Store

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 gazety elektroniczne do pobrania, czasopisma elektroniczne, publikacje elektroniczne do pobrania
w postaci magazynów, publikacje elektroniczne, publikacje
elektroniczne [ładowalne], publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje w formie elektronicznej do pobrania,
16 gazety, czasopisma, czasopisma branżowe, czasopisma
fachowe, publikacje drukowane, publikacje promocyjne,
publikacje reklamowe, publikacje periodyczne drukowane, 35 reklama w czasopismach, reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, zapewnianie przestrzeni reklamowej
w czasopismach, gazetach i magazynach, udostępnianie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, publikacja reklam, przygotowywanie publikacji reklamowych, publikacja treści reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych,
publikowanie materiałów reklamowych on-line, publikowanie druków do celów reklamowych, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, usługi w zakresie publikowania
tekstów reklamowych, elektroniczne publikowanie druków
w celach reklamowych, opracowywanie katalogów, spisów
w celu publikacji w Internecie, publikowanie druków do celów reklamowych w postaci elektronicznej, 41 publikowanie
gazety dla klientów w Internecie, multimedialne wydania
magazynów, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie, usługi publikacji, publikacja
czasopism, publikacja broszur, publikacje multimedialne, publikowanie czasopism, publikowanie elektroniczne, publikacja materiałów edukacyjnych, udostępnianie publikacji elektronicznych, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie materiałów drukowanych,
publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie drogą elektroniczną,
udostępnianie publikacji on-line, przygotowywanie tekstów
do publikacji, publikacja gazet elektronicznych on-line, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, publikacja
multimedialna materiałów drukowanych, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, usługi w zakresie publikacji
biuletynów, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
usługi doradcze w zakresie publikowania, publikowanie druków w formie elektronicznej, usługi w zakresie publikowania
on-line, udzielanie informacji związanych z publikowaniem,
udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania,
usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, udostępnianie publikacji on-line [nie do pobrania], udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych],
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publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe,
usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów
pisanych, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania), publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, publikacja treści redakcyjnych
stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych
niż reklamowe, w Internecie, usługi wydawania publikacji
periodycznych i nieperiodycznych innych niż teksty reklamowe, publikowanie materiałów drukowanych innych niż
teksty reklamowe, w formie elektronicznej, publikowanie
druków, również w formie elektronicznej innych niż do celów reklamowych, udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane,
udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci
komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, publikowanie
tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej innych niż
do celów reklamowych.
508405
(220) 2019 12 23
UZDROWISKO USTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUBICZ & FRIENDS

(210)
(731)

(531) 11.01.01, 26.11.03, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 biologiczne preparaty do celów medycznych,
lecznicze napary, oleje, napoje, leki, borowina, kąpiele lecznicze, 36 organizacja zbiórek pieniężnych, 41 konferencje organizowanie i prowadzenie, udostępnianie obiektów i sprzętu
na konferencje, wystawy i spotkania, 43 hotele, pensjonaty,
usługi w zakresie posiłków, zakwaterowania, stołówki, usługi barowe, kawiarniane, restauracyjne, 44 sanatoria, pomoc
medyczna, fizjoterapia, fizykoterapia, rehabilitacja medyczna, usługi pielęgniarskie.
508443
(220) 2019 12 24
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) POPISOWA
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby na bazie mięsa.
(210)
(731)
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508445
(220) 2019 12 24
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) NOWINKA
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby na bazie mięsa.
(210)
(731)

508465
(220) 2019 12 24
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Bioxytium Complex
(510), (511) 3 kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty toaletowe, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne.
(210)
(731)

508481
(220) 2019 12 24
GREEN STORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREENSTORY
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i 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 robactwa, fungicydy, herbicydy, 31 ziarna
i produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte
w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne,
usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
508482
(220) 2019 12 24
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Bioxytium
(510), (511) 3 kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty toaletowe, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne.
(210)
(731)

508484
(220) 2019 12 24
IPPON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) IPPON GROUP

(531) 26.01.04, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama i promocja, badania i analizy rynku
i opinii publicznej, doradztwo organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi na zasadzie franchisingu, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi firm centralnych (head office) i holdingów
z wyłączeniem holdingów finansowych w zakresie zarządzenia i administrowania przedsiębiorstwami, organizowanie
targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, agencje reklamy, usługi reklamowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, pośrednictwo w sprzedaży
czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, usługi
dotyczące „public relations”, prace biurowe i sekretarskie,
administracyjna obsługa biura, wykonywanie fotokopii, organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, systematyzacja i pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, informacja o powyższych usługach,
36 usługi w zakresie doradztwa, organizacji i zarządzania,
finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali
i powierzchni użytkowej, wyceny nieruchomości, wynajmowaniu i/lub dzierżawie nieruchomości, lokali mieszkalnych
i powierzchni użytkowej, administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkowa, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi
i zespołami osiedlowymi, usługi wynajmu budynków, lokali
mieszkalnych i użytkowych, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami,
sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, usługi
finansowe, usługi rachunkowo-księgowe, doradztwo finansowe, usługi oceny ryzyka i szacowania poniesionych strat,
usługi brokerów i agentów ubezpieczeniowych, informacja
o powyższych usługach, 37 usługi budowlane, w tym usługi
związane z pracami wykonawczymi obiektów budowlanych,
nadzór budowlany, realizacja projektów budowlanych, usługi developerskie w zakresie budownictwa, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracja budynków, konserwacja
obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowanie lokali
mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą
informacji budowlanej, roboty ziemne, wykonywanie robót
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, budowa dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnej,
mostów i tuneli, rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
obiektów inżynierii wodnej, przygotowywanie temu pod
budowę, usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiek-
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tów, usługi związane z wykonywaniem wykopów i wierceń
geologiczno-inżynierskich, wykonywanie fundamentów,
wykonywanie robót budowlanych w zakresie wynoszenia
konstrukcji budowlanych, wykonywanie robót budowlanych
murarskich, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, instalowanie dźwigów osobowych i towarowych
oraz ruchomych schodów, wykonywanie pozostałych elektrycznych robót, wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych,
instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji gazowych, instalacji klimatyzacyjnych, wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, usługi w zakresie robót budowlanych wykończeniowych, stacje obsługi pojazdów, usługi związane z naprawą,
konserwacją i czyszczeniem pojazdów, usługi związane z naprawą i konserwacją sprzętu biurowego, maszyn, urządzeń
elektrycznych, sprzętu transportowego, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, metalowych wyrobów gotowych, urządzeń elektronicznych i optycznych, elektrycznych, usługi związane z naprawą aparatów fotograficznych,
usługi związane z czyszczeniem i sprzątaniem obiektów,
informacja o powyższych usługach, 42 prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, usługi projektowe
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii, doradztwo techniczne w zakresie inżynierii, doradztwo
i projektowanie konstrukcji, budynków, usługi w zakresie
projektowania specjalistycznego, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa,
usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego,
badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne
i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące
inwestycji, ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne,
doradztwo budowlane i w zakresie ochrony środowiska, dekoracja wnętrz, planowanie urbanistyczne, pomiary terenu,
usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, archiwizacja komputerowych baz danych, usługi w zakresie utrzymania baz danych, usługi w zakresie odzyskiwania utraconych danych z komputerowych baz danych, usługi
związane z tworzeniem, utrzymywaniem, gromadzeniem
i zapewnianiem funkcjonowania serwisu informacyjnego
w formie internetowego systemu komputerowego, tworzenie i utrzymywanie portali internetowych, administrowanie
portalami internetowymi, doradztwo w zakresie informatyki,
doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje,
aktualizacje, konserwacje, powielanie, projektowanie, edycja
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, zarządzanie stronami internetowymi (hosting), odzyskiwanie
danych komputerowych, wynajem sprzętu komputerowego, informacja o powyższych usługach, 44 wynajem maszyn
i urządzeń rolniczych, usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni, informacja o powyższych usługach.
508485
(220) 2019 12 24
IPPON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AURORA

(210)
(731)

(531) 26.01.04, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama i promocja, badania i analizy rynku
i opinii publicznej, doradztwo organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo i po-
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moc w prowadzeniu i zarządzaniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi na zasadzie franchisingu, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi firm centralnych (head office) i holdingów
z wyłączeniem holdingów finansowych w zakresie zarządzenia i administrowania przedsiębiorstwami, organizowanie
targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, agencje reklamy, usługi reklamowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, pośrednictwo w sprzedaży
czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, usługi
dotyczące „public relations”, prace biurowe i sekretarskie,
administracyjna obsługa biura, wykonywanie fotokopii, organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, systematyzacja i pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, informacja o powyższych usługach,
36 usługi w zakresie doradztwa, organizacji i zarządzania,
finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali
i powierzchni użytkowej, wyceny nieruchomości, wynajmowaniu i/lub dzierżawie nieruchomości, lokali mieszkalnych
i powierzchni użytkowej, administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkowa, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi
i zespołami osiedlowymi, usługi wynajmu budynków, lokali
mieszkalnych i użytkowych, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami,
sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, usługi
finansowe, usługi rachunkowo-księgowe, doradztwo finansowe, usługi oceny ryzyka i szacowania poniesionych strat,
usługi brokerów i agentów ubezpieczeniowych, informacja
o powyższych usługach, 37 usługi budowlane, w tym usługi
związane z pracami wykonawczymi obiektów budowlanych,
nadzór budowlany, realizacja projektów budowlanych, usługi developerskie w zakresie budownictwa, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracja budynków, konserwacja
obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowanie lokali
mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą
informacji budowlanej, roboty ziemne, wykonywanie robót
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, budowa dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnej,
mostów i tuneli, rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
obiektów inżynierii wodnej, przygotowywanie temu pod
budowę, usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, usługi związane z wykonywaniem wykopów i wierceń
geologiczno-inżynierskich, wykonywanie fundamentów,
wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia
konstrukcji budowlanych, wykonywanie robót budowlanych
murarskich, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, instalowanie dźwigów osobowych i towarowych
oraz ruchomych schodów, wykonywanie pozostałych elektrycznych, wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych,
instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji
wodno-kanalizacyjnych, instalacji gazowych, instalacji klimatyzacyjnych, wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską,
usługi w zakresie robót budowlanych wykończeniowych,
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stacje obsługi pojazdów, usługi związane z naprawą, konserwacją i czyszczeniem pojazdów, usługi związane z naprawą i konserwacją sprzętu biurowego, maszyn, urządzeń
elektrycznych, sprzętu transportowego, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, metalowych wyrobów gotowych, urządzeń elektronicznych i optycznych, elektrycznych, usługi związane z naprawą aparatów fotograficznych,
usługi związane z czyszczeniem i sprzątaniem obiektów,
informacja o powyższych usługach, 42 prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, usługi projektowe
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii, doradztwo techniczne w zakresie inżynierii, doradztwo
i projektowanie konstrukcji, budynków, usługi w zakresie
projektowania specjalistycznego, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa,
usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego,
badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne
i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące
inwestycji, ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne,
doradztwo budowlane i w zakresie ochrony środowiska, dekoracja wnętrz, planowanie urbanistyczne, pomiary terenu,
usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, archiwizacja komputerowych baz danych, usługi w zakresie utrzymania baz danych, usługi w zakresie odzyskiwania utraconych danych z komputerowych baz danych, usługi
związane z tworzeniem, utrzymywaniem, gromadzeniem
i zapewnianiem funkcjonowania serwisu informacyjnego
w formie internetowego systemu komputerowego, tworzenie i utrzymywanie portali internetowych, administrowanie
portalami internetowymi, doradztwo w zakresie informatyki,
doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje,
aktualizacje, konserwacje, powielanie, projektowanie, edycja
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, zarządzanie stronami internetowymi (hosting), odzyskiwanie
danych komputerowych, wynajem sprzętu komputerowego, informacja o powyższych usługach, 44 wynajem maszyn
i urządzeń rolniczych, usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni, informacja o powyższych usługach.
(210)
(731)
(540)
(540)

508487
(220) 2019 12 24
TLS DEVELOPER, SZYKUĆ SPÓŁKA JAWNA, Goleniów
(znak słowno-graficzny)
TLS Developer

(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia,
sprzedaż obiektów i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych,
36 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem
przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, analizy rynku
nieruchomości, analizy finansowe, pośrednictwo finansowe,
usługi finansowe, 37 usługi w zakresie: budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami
inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usług remontowych, usług wykończeniowych, usług instalacyjnych,
naprawy obiektów budowlanych, restauracji budynków,
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konserwacji obiektów budowlano - mieszkaniowych, budowania lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz
z infrastrukturą, budowania obiektów kubaturowych, roboty
ziemne, wykonywanie dróg i nawierzchni.
508490
(220) 2019 12 27
DOT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUP TU
(210)
(731)

(531) 10.03.11, 10.03.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 wynajem sprzętu do elektronicznego terminala kasowego, sondowanie rynku, badanie rynku, analizy
rynku, ocena statystyczna danych marketingowych, prognozy rynkowe, opracowywanie ankiet marketingowych,
gromadzenie informacji dotyczących badań rynku, analiza
danych statystycznych z badań rynku, usługi w zakresie gromadzenia danych z badań rynku, badania rynkowe, skomputeryzowane badania rynkowe, badania rynkowe prowadzone przez telefon, usługi analizy i informacji biznesowej oraz
badania rynkowe, badania konsumenckie, badania dotyczące cen, analizowanie reakcji konsumentów, analiza rynku,
analiza odbioru reklamy, analiza danych i statystyk dotyczących badań rynkowych, usługi rejestracji kart kredytowych,
usługi przetwarzania danych online, usługi obejmujące rejestrację danych statystycznych, usługi informacyjne w zakresie przetwarzania danych, skomputeryzowane zarządzanie
danymi, komputerowe przetwarzanie danych, elektroniczne
przetwarzanie danych, kompilacja informacji statystycznych,
gromadzenie danych dla osób trzecich, wynajem przestrzeni
reklamowej w Internecie, wynajem przestrzeni reklamowej
on-line, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej
w Internecie, udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
reklam, rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich
przez Internet, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
rozpowszechnianie informacji handlowych, udostępnianie
informacji handlowych, udostępnianie powierzchni reklamowej, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach
elektronicznych, udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych online w Internecie, udostępnianie miejsca
na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, zarządzanie w działalności handlowej, zarządzanie w zakresie
zamówień, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie handlu,
zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, zarządzanie programami lojalności
klientów i programami motywacyjnymi, organizowanie
konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie
nimi, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz
promowania sprzedaży, skomputeryzowane zarządzanie
działalnością gospodarczą na rzecz osób trzecich, usługi
w zakresie programów lojalnościowych, usługi programów
lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub
reklamowych, obsługa programów lojalnościowych, administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki
lub zachęty, administrowanie programami lojalności konsu-
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menta, pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem
handlowym w zakresie reklamy, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów
promocji dodatkowej, oferowanie i wynajem przestrzeni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing internetowy, marketing ukierunkowany, marketing dotyczący promocji, reklama i marketing, dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji handlowych, dostarczanie
informacji biznesowych i handlowych online, dostarczanie
informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu
elektronicznego, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, dokonywanie uzgodnień
w zakresie reklamy, usługi handlu detalicznego w zakresie
żywności, usługi handlu detalicznego w zakresie baterii,
usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, usługi handlu detalicznego
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, wynajem automatów sprzedających na karty, usługi wynajmu automatów
do sprzedaży, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego
w odniesieniu do napojów, bezobsługowe usługi sklepu
detalicznego w odniesieniu do żywności, 36 wynajem kas
rejestrujących, 39 usługi kurierskie, dostawa towarów poprzez kuriera, 42 doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, doradztwo związane
z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, usługi
doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego,
usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze
dotyczące użytkowania oprogramowania komputerowego,
usługi doradcze dotyczące analizy systemów komputerowych, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych,
usługi doradcze dotyczące komputerowych systemów informacyjnych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie analizy systemów
informacyjnych, usługi doradcze w zakresie projektowania
systemów komputerowych, usługi informacyjne i doradcze
dotyczące oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych stosujących różne
środowiska oprogramowania, konfiguracja oprogramowania
komputerowego, instalacja oprogramowania sprzętowego,
pisanie oprogramowania komputerowego, naprawa oprogramowania komputerowego, programowanie oprogramowania edukacyjnego, opracowywanie oprogramowania
komputerowego, utrzymanie oprogramowania komputerowego, wynajem oprogramowania komputerowego,
tworzenie oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, testowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie programów
komputerowych do systemów elektronicznych kas rejestrujących, projektowanie, opracowywanie i programowanie
oprogramowania komputerowego, doradztwo związane
z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych, wynajem sprzętu komputerowego, wynajem
sprzętu i oprogramowania, tworzenie zapasowych kopii
danych poza lokalizacją użytkownika, tworzenie kopii zapasowych danych elektronicznych, przechowywanie danych
online, przechowywanie danych elektronicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS],
tworzenie platform komputerowych, opracowywanie platform komputerowych, programowanie oprogramowania
do platform internetowych, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, programowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, projektowanie stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych, tworzenie stron internetowych dla innych,
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doradztwo w projektowaniu stron internetowych, tworzenie
i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron
internetowych do handlu elektronicznego, projektowanie
i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób
trzecich, planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich.
(210)
(731)
(540)
(540)

508527
(220) 2019 12 30
DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn
(znak słowno-graficzny)
FROST

(531) 01.15.17, 27.05.04, 29.01.13
(510), (511) 3 płyny do spryskiwaczy szyb, płyny do czyszczenia szkła, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, środki antykorozyjne, amoniak stosowany jako detergent, soda krystaliczna do czyszczenia, zapachy samochodowe, soda wybielająca, preparaty antystatyczne do celów
domowych, preparaty do usuwania barwników, preparaty
do usuwania farb, oleje czyszczące, kosmetyki, preparaty
do mycia, środki do wybłyszczania, wybielacze plam.
508528
(220) 2019 12 30
ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ICAN Management Review
(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych,
nagrane dyski, dyski kompaktowe (audio-wideo), dyski kompaktowe (CD - ROM-y), publikacje elektroniczne (moduły
ładowalne), wszystkie powyższe z wyłączeniem oprogramowania do dozymetrii, oprogramowania do oszacowywania
dawek napromieniowania i obliczania wewnętrznych dawek
napromieniowania, oprogramowania do identyfikacji dawek
gazów lub promieniowania wdychanych lub pochłoniętych
przez osobę, 16 albumy, atlasy, afisze broszury, czasopisma
(periodyki), formularze (blankiety, druki), książki, materiały
do nauczania materiały szkoleniowe i instruktażowe, podręczniki, poradniki, plakaty, plansze, publikacje, wydawnictwa periodyczne, aperiodyczne i akcydensowe, wkładki
do wydawnictw oraz inne materiały drukowane prezentujące
w dowolnym układzie informacje wybrane według dowolnie ustalonych kryteriów, 41 nauczanie, kształcenie, doradztwo zawodowe (porady w zakresie edukacji lub kształcenia),
nauczanie, instruktaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, konferencje (organizowanie i obsługa),
organizacja i prowadzenie dydaktyki i nauczania- także drogą elektroniczną (e-learning), publikacje elektroniczne on-line książek I periodyków, publikowanie tekstów (innych niż
teksty reklamowe) teksty (pisanie), inne niż reklamowe teksty
(publikowanie, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, zawodowe
(poradnictwo), porady w zakresie edukacji lub kształcenia,
zjazdy (organizowanie i obsługa), wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone w związku z organizowaniem szkoleń
w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.
(210)
(731)
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508533
(220) 2019 12 30
WINE AVENUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINE AVENUE
(210)
(731)
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zjazdy (organizowanie i obsługa), wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone w związku z organizowaniem szkoleń
w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.
508561
(220) 2019 12 30
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI,
Eskisehir, TR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ETi Adicto
(210)
(731)

(531) 11.03.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 wino, wino czerwone, wino białe, wino musujące, 35 reklama, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, materiały reklamowe, reklama radiowa, reklama w czasopismach, reklama korespondencyjna, rozpowszechnianie reklam, reklama zewnętrzna.
(210)
(731)
(540)
(540)

508540
(220) 2019 12 30
ONE SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA, Płock
(znak słowno-graficzny)
ONE SOLUTION

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności.
508541
(220) 2019 12 30
ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ICAN Business Insight
(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych,
nagrane dyski, dyski kompaktowe (audio-wideo), dyski kompaktowe (CD - ROM-y), publikacje elektroniczne (moduły
ładowalne), wszystkie powyższe z wyłączeniem oprogramowania do dozymetrii, oprogramowania do oszacowywania
dawek napromieniowania i obliczania wewnętrznych dawek
napromieniowania, oprogramowania do identyfikacji dawek
gazów lub promieniowania wdychanych lub pochłoniętych
przez osobę, 16 albumy, atlasy, afisze broszury, czasopisma
(periodyki), formularze (blankiety, druki) książki, materiały
do nauczania materiały szkoleniowe i instruktażowe, podręczniki, poradniki plakaty, plansze, publikacje, wydawnictwa
periodyczne, aperiodyczne i akcydensowe, wkładki do wydawnictw oraz inne materiały drukowane prezentujące
w dowolnym układzie informacje wybrane według dowolnie ustalonych kryteriów, 41 nauczanie, kształcenie, doradztwo zawodowe (porady w zakresie edukacji lub kształcenia),
nauczanie, instruktaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, konferencje (organizowanie i obsługa),
organizacja i prowadzenie dydaktyki i nauczania- także drogą elektroniczną (e-learning), publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów (innych niż
teksty reklamowe) teksty (pisanie), inne niż reklamowe teksty
(publikowanie, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, zawodowe
(poradnictwo), porady w zakresie edukacji lub kształcenia,

(531) 26.04.05, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 ciastka kruche, wyroby czekoladowe, wyroby
cukiernicze, krakersy, wafelki, ciasta, tarty, desery, mianowicie
desery w postaci wyrobów piekarniczych, desery na bazie
mąki i czekolady, musy deserowe, desery lodowe, lody, lody
jadalne.
508567
(220) 2019 12 30
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI,
Eskisehir, TR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ETi Petito

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciastka kruche, wyroby czekoladowe, wyroby
cukiernicze, krakersy, wafelki, ciasta, tarty, desery, mianowicie
desery w postaci wyrobów piekarniczych, desery na bazie
mąki i czekolady, musy deserowe, desery lodowe, lody, lody
jadalne.
508570
(220) 2019 12 30
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI,
Eskisehir, TR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ETi puf

(210)
(731)

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciastka kruche, wyroby czekoladowe, wyroby
cukiernicze, krakersy, wafelki, ciasta, tarty, desery, mianowicie
desery w postaci wyrobów piekarniczych, desery na bazie
mąki i czekolady, musy deserowe, desery lodowe, lody, lody
jadalne.
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508584
(220) 2019 12 30
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) HYDROOPTIMA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli, gum, lizaków.
(210)
(731)

508585
(220) 2019 12 30
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Bioxydium
(510), (511) 3 kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty toaletowe, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne.
(210)
(731)

508586
(220) 2019 12 30
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Bioxydium Complex
(510), (511) 3 kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty toaletowe, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne.
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508763
(220) 2020 01 07
OBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Humniska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) obd DRZWICZKI ORTOPEDYCZNE

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.15.24, 27.05.04
(510), (511) 11 wanny kąpielowe, wanny kąpielowe z obniżonym wejściem/wyjściem, obniżone wejścia/wyjścia jako
elementy wanien, 37 usługi montażu, remontu i modernizacji wanien kąpielowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

508765
(220) 2020 01 07
August Storck KG, Berlin, DE
(znak słowno-graficzny)
Knoppers Baton Kokosowy

(210)
(731)

508602
(220) 2019 12 31
BEDNARZ KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE WIKRY,
Rogalinek
(540) (znak słowny)
(540) aviatSYSTEM
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, elementy budowlane z tworzyw sztucznych, płyty powierzchniowe niemetalowe, niemetalowe płyty do powierzchni drogowych, niemetalowe materiały budowlane do stabilizacji
gruntu, niemetalowe systemy wzmacniania nawierzchni,
płyty kratowe z twardego tworzywa sztucznego do układania bezpośrednio na podłożu, materiały powierzchniowe
do pasów startowych i lądowania, 37 budowa pasów startowych i lądowania dla samolotów, układanie nawierzchni
drogowych, układanie nawierzchni, usługi konstrukcyjne,
zwiększanie stateczności i wytrzymałości pasów startowych,
doradztwo w zakresie systemów wzmacniania nawierzchni,
42 planowanie pasów startowych i lądowania dla samolotów, usługi projektowania pasów startowych i lądowania dla
samolotów, wzornictwo i opracowywanie produktów.
(210)
(731)

(210) 508681
(220) 2020 01 03
(731) DOMAGAŁA ADRIAN DAMIAN, Tarnów
(540) (znak słowny)
(540) FEELBEAR
(510), (511) 28 zabawki pluszowe, zabawki mówiące, zabawki elektroniczne, zabawki inteligentne, zabawki z tkanin, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, zabawki rozwojowe
dla niemowląt, zabawki dla niemowląt, zabawki dla dzieci,
zabawki na baterie, zabawki muzyczne, zabawki do użytku
w wózkach dziecięcych, zabawki do zawieszania w łóżeczkach dziecięcych.

(531) 05.07.06, 08.01.21, 27.05.01, 29.01.15, 26.13.01, 26.04.02
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe,
ciasta, lody, preparaty do sporządzania wyżej wymienionych
produktów zawarte w klasie 30.
(210)
(731)
(540)
(540)

508767
(220) 2020 01 07
August Storck KG, Berlin, DE
(znak słowno-graficzny)
Knoppers Baton Orzeszki ziemne

(531) 05.07.06, 08.01.21, 26.04.02, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe,
ciasta, lody, preparaty do sporządzania wyżej wymienionych
produktów zawarte w klasie 30.
(210)
(731)
(540)
(540)

508774
(220) 2020 01 07
REITER ALEKSANDRA HUUN, Łódź
(znak słowno-graficzny)
Keep it simple

(531) 01.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 herbata, cukier, dodatki smakowe do napojów, napoje na bazie herbaty, zaczyn, 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje owocowe, inne preparaty do produkcji napojów.
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508775
(220) 2020 01 07
SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski
(znak słowno-graficzny)
KOALA DRINK PREMIUM BEVERAGE

(531) 29.01.06, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.05, 03.01.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda, 33 napoje alkoholowe.
508786
(220) 2020 01 08
STRATOFOLIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STRATOFOLiO perfect protection
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 kleje (do membran epdm, folii syntetycznych
do uszczelniania okien drzwi i fasad, ciekłe i w sprayu), 17 folie do uszczelniania okien, drzwi i fasad.
508790
(220) 2020 01 08
ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ICAN MANAGEMENT
(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, interaktywne bazy
danych, biuletyny elektroniczne do pobrania, czasopisma
elektroniczne, chipy zawierające muzyczne nagrania dźwiękowe, dokumentacja komputerowa w formie elektronicznej,
e-booki, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych, elektroniczne kartki z życzeniami do pobrania do przesyłania pocztą tradycyjną, elektroniczne sprawozdania
do pobrania, filmy do pobrania, filmy wideo, interaktywne
płyty DVD, klucze sieciowe USB, klucze sieciowe USB do automatycznego uruchamiania URL zaprogramowanych stron
internetowych, książki audio, książki dźwiękowe, książki elektroniczne do pobrania, książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, książki zapisane na płytach, nagrane
płyty CD-i, nagrane płyty CD ROM, nagrane płyty DVD, nagrane taśmy wideo, nagrane taśmy wideo niemuzyczne, nagrania audio, nagrania audio i wideo, nagrania multimedialne, nagrania wideo do pobrania, nagrania wideo z filmami,
pliki graficzne do pobierania, płyty nagrane z dźwiękiem,
płyty nagrane z obrazami, płyty [nagrania dźwiękowe], pobieralne broszury elektroniczne, pobieralne nagrania dźwiękowe, podcasty, podcasty do pobrania, podręczniki szkoleniowe w formie programu komputerowego, publikacje elek(210)
(731)
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troniczne, publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje
elektroniczne [ładowalne], publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, publikacje tygodniowe ładowalne w postaci elektronicznej z Internetu, środki edukacyjne do pobrania, terminarze i organizery do pobrania, które można wydrukować, tygodniowe publikacje
w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, videocasty,
wstępnie nagrane filmy, wstępnie nagrane taśmy audio,
elektroniczne terminarze osobiste, elektroniczne organizery,
elektroniczne notatniki, interaktywne tablice elektroniczne,
futerały na elektroniczne notesy, notesy elektroniczne, notatniki [elektroniczne], organizery cyfrowe, audiowizualne
urządzenia dydaktyczne [do nauczania], roboty edukacyjne,
stoiska do przeprowadzania badań, stoiska do przeprowadzania testów, urządzenia do diagnozy [w celach naukowych], urządzenia do nauczania, urządzenia do symulacji,
urządzenia dydaktyczne i instruktażowe, urządzenia i przyrządy badawcze, urządzenia i przyrządy do nauczania urządzenia i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, 16 indeksy,
skorowidze, kalendarze kieszonkowe, kalendarze drukowane,
kalendarze na biurko, kalendarze ścienne, kalendarze wskazujące dzień tygodnia, kartki papieru do robienia notatek,
kartki do notowania, kartki do korespondencji, etykiety wysyłkowe, etykiety z papieru, identyfikatory [artykuły biurowe],
bloki do pisania, bloki [artykuły papiernicze], agendy, arkusze
papieru [artykuły papiernicze], bloczki notatnikowe, bloczki
do zapisywania, bloczki do pisania, bloczki do notowania,
bloki papierowe, czyste dzienniki, czyste flipcharty, długopisy kolorowe, karty z nazwiskami, kieszonkowe notesy, koperty [artykuły piśmienne], koperty do użytku biurowego, książki do podpisu, księgi gości, materiały do pisania, materiały
drukarskie i introligatorskie, materiały piśmienne, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, notatniki, notatniki [notesy],notatniki samoprzylepne, notatniki ilustrowane, notatniki w linie, notesy, notesy [artykuły papiernicze], notesy kieszonkowe, okładki na zeszyty ćwiczeń, okładki notatników, okładki,
obwoluty [artykuły papiernicze], oprawki na zdjęcia lub obrazy, oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z papieru, oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z tektury, organizery
do użytku biurowego, organizery kieszonkowe, organizery
na biurko, organizery osobiste, organizery [stojaki] na notatki,
pamiętniki, dzienniki, papier do korespondencji, papier
do kopiowania, papier do pisania [listowy], papier firmowy,
papier listowy, papierowe artykuły piśmienne, papierowe
materiały biurowe, papierowe identyfikatory imienne, papierowe etykietki identyfikacyjne, bloki do pisania, bloczki
do pisania notatek, plakietki papierowe, podkładki na biurko,
podkładki na biurko z kalendarzem, podkładka na biurko, pojemniki na karteczki do notowania, pojemniki na korespondencję, przegródki, przekładki do dokumentów, przekładki
do zeszytów, przyborniki biurkowe, przyborniki na biurko,
przylepne kartki na notatki, samoprzylepne etykiety drukowane, segregatory, segregatory [artykuły biurowe], segregatory biurowe, segregatory do prezentowania, segregatory
do użytku w biurze, segregatory (materiały biurowe), segregatory na listy, segregatory na luźne kartki, skoroszyty do dokumentów, skoroszyty i segregatory, skorowidze, szkicowniki, tablice na notatki, tablice na notatki [artykuły biurowe],
tablice z kartkami do prezentacji [flipchart], teczki do użytku
biurowego, teczki [artykuły papiernicze], teczki na dokumenty, teczki na dokumenty [artykuły biurowe], teczki na dokumenty będące artykułami papierniczymi, teczki papierowe
[artykuły papiernicze], teczki papierowe na dokumenty, terminarze, terminarze biurkowe, terminarze kieszonkowe, terminarze miesięczne, terminarze na biurko, terminarze roczne, terminarze ścienne, terminarze tygodniowe, zakładki
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do książek, zakładki, zeszyty do pisania, 41 publikacja czasopism, publikacja broszur, pisanie tekstów [innych niż teksty
reklamowe], pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, multimedialne wydania gazet, multimedialne wydania magazynów, multimedialne wydania czasopism, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe,
w Internecie, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia,
innych niż do celów reklamowych, publikacja kalendarzy, publikacja kalendarzy imprez, publikacja i redagowanie książek,
publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja gazet elektronicznych online, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja książek i czasopism elektronicznych
online (nie do pobrania), publikacja materiałów dostępnych
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja podręczników użytkownika, publikacja prac naukowych, publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie czasopism, publikowanie czasopism
w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie książek, czasopism, publikowanie książek, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, publikowanie podręczników, publikowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie podręczników dotyczących zarządzania biznesowego, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie tekstów, udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line (nie do pobrania), udostępnianie
publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, tworzenie
[opracowywanie] podcastów, tworzenie [opracowywanie]
treści edukacyjnych do podcastów, redagowanie tekstów
pisanych, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych, usługi dziennikarskie, usługi publikacji,
usługi w zakresie publikowania online, usługi w zakresie publikacji książek, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wydawnicze w zakresie
tekstów elektronicznych, wydawanie audiobooków, wydawanie biuletynów, wydawanie czasopism i książek w postaci
elektronicznej, wydawanie gazet, wydawanie czasopism,
montaż filmów, prezentacja nagrań wideo, montaż [obróbka] tam wideo, produkcja filmów szkoleniowych, produkcja
filmów w celach edukacyjnych, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja edukacyjnych programów telewizyjnych, produkcja szkoleniowych filmów wideo,
produkcja taśm wideo do użytku firmowego podczas szkoleń edukacyjnych z zarządzania, produkcja szkoleniowych
filmów wideo, produkcja taśm wideo do użytku firmowego
podczas szkoleń edukacyjnych z zarządzania, udostępnianie
obiektów i sprzętu do nagrań, udostępnianie obiektów
i sprzętu do studia nagrań, usługi edycji wideo na potrzeby
realizacji imprez, usługi studia nagrań, usługi studiów nagrań,
filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi studiów nagrań
w zakresie produkcji dysków z dźwiękiem, montaż filmów,
opracowywanie sprawozdań w zakresie nauczania, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja
edukacyjnych programów telewizyjnych, produkcja filmów
szkoleniowych, produkcja filmów w celach edukacyjnych,
edukacja zawodowa dla młodych ludzi, kursy korespondencyjne dotyczące inwestowania, kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów,
opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, ocena
orientacji zawodowej, organizacja i przeprowadzanie semi-
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nariów szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja konferencji edukacyjnych,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
kolokwiów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie targów do celów akademickich,
organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie
prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie programów szkoleniowych, organizowanie seminariów, organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, organizowanie seminariów dotyczących edukacji, organizowanie seminariów
związanych z edukacją, organizowanie seminariów szkoleniowych, organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie szkoleń biznesowych, organizowanie szkoleń handlowych, organizowanie wykładów, organizowanie warsztatów, organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, organizowanie wystaw do celów edukacyjnych,
planowanie seminariów w celach edukacyjnych, produkcja
materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach zarządzania, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych
na kursach zawodowych, produkcja materiałów kursowych
rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, produkcja
materiałów kursowych rozprowadzanych na wykładach zawodowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na seminariach zawodowych, produkcja materiałów
kursowych rozprowadzanych na wykładach z zarządzania,
prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu biznesu, prowadzenie kursów edukacyjnych z biznesu, prowadzenie kursów dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą,
prowadzenie kursów edukacyjnych dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, szkolenia
w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych,
trening umiejętności zawodowych, udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, udostępnianie obiektów
i sprzętu do prowadzenia szkoleń, udostępnianie obiektów
i sprzętu do celów edukacyjnych, udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub z a pośrednictwem Internetu, usługi doradcze w zakresie edukacji,
usługi doradcze w zakresie szkoleń komputerowych, usługi
edukacji biznesowej, usługi dotyczące edukacji technologicznej, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące handlu,
usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, usługi edukacyjne
dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne w zakresie szkoleń
biznesowych, usługi konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, usługi nauczania związane z pomocą biznesową,
usługi szkolenia zawodowego, usługi szkoleniowe dotyczące
marketingu w handlu detalicznym, usługi szkoleniowe lub
edukacyjne w dziedzinie life coachingu, usługi trenerskie,
usługi w zakresie szkoleń handlowych, usługi w zakresie
szkolenia zawodowego, zapewnianie kursów szkoleniowych
na temat zarządzania biznesowego, zapewnianie kursów
szkoleniowych w zakresie zarządzania technologią informacyjną, zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności zawodowych, produkcja programów dźwiękowych, produkcja
nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub
wideo, produkcja filmów szkoleniowych, edycja nagrań audio, produkcja szkoleniowych filmów wideo, realizacja na-
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grań audiowizualnych, usługi studiów nagrań dźwiękowych,
usługi w zakresie nagrań fonicznych, świadczenie usług
w zakresie tłumaczeń, tłumaczenia językowe ustne, usługi
w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi w zakresie tłumaczeń
ustnych i pisemnych, usługi tłumaczeń ustnych, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, szkoły [edukacja], udostępnianie publikacji
elektronicznych, nie do pobrania.

Nr ZT9/2020

(210)
(731)

kresie nieruchomości, usługi nabywania gruntu, udzielanie
informacji dotyczących nieruchomości, usługi związane
ze współwłasnością nieruchomości, usługi związane z majątkiem nieruchomym, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z lokalami do handlu detalicznego, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami
w zakresie kompleksów budynków, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie portfelem nieruchomości,
zarządzanie gruntami, zarządzanie domami, zarządzanie budynkami, 37 budownictwo, nadzór budowlany, budownictwo mieszkaniowe, budowa bloków mieszkalnych, budowa
nieruchomości mieszkalnych, budowa lokali socjalnych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi
budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane, wznoszenie obszarów mieszkalnych, zarządzanie
projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania
budynków, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie
budowy, zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę.

(531)

(210)
(731)

508794
(220) 2020 01 08
FRUVEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzykuły
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRUVEGA

24.15.02, 24.15.13, 26.03.04, 26.03.16, 26.01.01, 26.01.10,
27.05.01, 29.01.04, 29.01.11, 05.07.22
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby,
konserwowane owoce i warzywa, mrożone owoce i warzywa, suszone owoce i warzywa, gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne,
oleje i tłuszcze jadalne, 31 surowe i nieprzetworzone ziarna
i nasiona, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, surowe
i nieprzetworzone produkty rolne, surowe nieprzetworzone
produkty ogrodnicze, surowe i nieprzetworzone produkty
leśne, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, płody rolne
i z akwakultury, owoce morza (żywe), naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, 32 napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 39 transport,
pakowanie i składanie towarów, usługi wynajmu związane
z transportem i magazynowaniem, magazynowanie i składowanie.
508815
(220) 2020 01 08
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
KRAK-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) KRAK-SYSTEM
(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowymi,
agencje nieruchomości, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, wynajem mieszkań,
wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania
[mieszkania], zarządzanie nieruchomością, usługi wynajmu
mieszkań, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie
osiedli mieszkaniowych, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, doradztwo w zakresie
nieruchomości, finansowanie konsorcjalne nieruchomości,
finansowanie projektów deweloperskich, organizowanie
finansowania w zakresie operacji budowlanych, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie
ograniczonej własności nieruchomości, organizowanie wynajmu mieszkań, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach,
pomoc w zakupie nieruchomości, usługi powiernicze w za(210)
(731)

508817
(220) 2020 01 08
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
KRAK-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.01.05, 26.04.01, 24.01.15
(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowymi,
agencje nieruchomości, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, wynajem mieszkań,
wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania
[mieszkania], zarządzanie nieruchomością, usługi wynajmu
mieszkań, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie
osiedli mieszkaniowych, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, doradztwo w zakresie
nieruchomości, finansowanie konsorcjalne nieruchomości,
finansowanie projektów deweloperskich, organizowanie
finansowania w zakresie operacji budowlanych, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie
ograniczonej własności nieruchomości, organizowanie wynajmu mieszkań, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach,
pomoc w zakupie nieruchomości, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi nabywania gruntu, udzielanie
informacji dotyczących nieruchomości, usługi związane
ze współwłasnością nieruchomości, usługi związane z majątkiem nieruchomym, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z lokalami do handlu detalicznego, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami
w zakresie kompleksów budynków, usługi zarządzania nieru-
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chomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie portfelem nieruchomości,
zarządzanie gruntami, zarządzanie domami, zarządzanie budynkami, 37 budownictwo, nadzór budowlany, budownictwo mieszkaniowe, budowa bloków mieszkalnych, budowa
nieruchomości mieszkalnych, budowa lokali socjalnych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi
budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane, wznoszenie obszarów mieszkalnych, zarządzanie
projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania
budynków, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie
budowy, zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę.
508844
(220) 2020 01 09
KRAJOWY INSTYTUT KONTROLI BIZNESOWEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) STANDARD KONTROLI BIZNESOWEJ KIKB
(510), (511) 35 doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, pomoc i doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego,
pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych
z działalnością gospodarczą, przetwarzanie, systematyzacja
danych i zarządzanie nimi, analiza systemów zarządzania
działalnością gospodarczą, audyt działalności gospodarczej,
audyt przedsiębiorstw, doradztwo związane z audytem,
usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej,
usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności
gospodarczej, usługi w zakresie strategii biznesowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz
innych, 36 informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo finansowe dotyczące
podatków, doradztwo podatkowe [nie prowadzenie rachunków], 41 szkolenia biznesowe, szkolenia personelu, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, usługi
edukacyjne dla dorosłych dotyczące audytu, 42 rozwój,
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi programowania komputerów w celu analizowania i raportowania biznesowego, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, analiza
systemów komputerowych, usługi konsultacyjne w zakresie
technologii kontroli, certyfikacja [kontrola jakości], audyt jakości, usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub standardów, 45 doradztwo prawne, usługi doradztwa związane
z przygotowywaniem standardów, sprawdzanie standardów
i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, licencjonowanie oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)

508846
(220) 2020 01 09
KRAJOWY INSTYTUT KONTROLI BIZNESOWEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYSTEM KONTROLI BIZNESOWEJ

(210)
(731)
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(531) 26.07.18, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, pomoc i doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego,
pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych
z działalnością gospodarczą, przetwarzanie, systematyzacja
danych i zarządzanie nimi, analiza systemów zarządzania
działalnością gospodarczą, audyt działalności gospodarczej,
audyt przedsiębiorstw, doradztwo związane z audytem,
usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej,
usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności
gospodarczej, usługi w zakresie strategii biznesowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz
innych, 36 informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo finansowe dotyczące podatków, doradztwo podatkowe [nie prowadzenie
rachunków], 41 szkolenia biznesowe, szkolenia personelu,
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych,
usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące audytu, 42 rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi programowania komputerów w celu
analizowania i raportowania biznesowego, opracowywanie
oprogramowania w ramach publikacji, analiza systemów
komputerowych, usługi konsultacyjne w zakresie technologii kontroli, certyfikacja [kontrola jakości], audyt jakości,
usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub standardów,
45 doradztwo prawne, usługi doradztwa związane z przygotowywaniem standardów, sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami,
licencjonowanie oprogramowania komputerowego.
508850
(220) 2020 01 09
TWARDZIK MARIUSZ WACŁAW ZAYAVA,
Duszniki Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAYAVA.
(210)
(731)

(531) 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 25 czapki, koszulki, bluzy, kurtki, spodenki,
spodnie.
508862
(220) 2020 01 10
KOZIK ALEKSANDER I JAROS MARCIN KOJAR SPÓŁKA
CYWILNA, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) (nie) POWINIENEŚ Towarzyska gra karciana dla
okropnych ludzi, którzy lubią się śmiać bez
zahamowań

(210)
(731)
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(531) 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13, 24.17.25
(510), (511) 28 karty do gry, gry planszowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

508888
(220) 2020 01 10
GŁUSEK ANDRZEJ, Olbrachcice
(znak słowno-graficzny)
INOX - SPRAYER TECHNOLOGY

(531) 14.01.10, 15.01.21, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.13
(510), (511) 7 pistolety natryskowe, pistolety natryskowe
pneumatyczne, pistolety natryskowe elektryczne, pistolety
smarownicze [maszyny], pistolety natryskowe [maszyny],
pistolety natryskowe [narzędzia], pistolety do malowania,
pistolety natryskowe do malowania, pistolety natryskowe
do powlekania proszkowego, pistolety natryskowe do nakładania farb, zautomatyzowane pistolety natryskowe
do malowania, pistolety do powlekania poprzez rozpylanie
jonowe, pistolety do maszyn rozpylających sprężone płyny,
pistolety do maszyn rozpylających na sprężone powietrze,
maszyny do malowania z pistoletami do malowania, zrobotyzowane pistolety do maszyn rozpylających na sprężone
powietrze, urządzenia do malowania, zautomatyzowane
maszyny do malowania, maszyny natryskujące beton, głowice natryskowe [części maszyn], maszyny do nanoszenia
cienkiej warstwy farby, maszyny rozpylające farbę, maszyny do macerowania, maszyny do przetwarzania mięsa,
maszyny do przygotowywania żywności [przemysłowe],
elektryczne maszyny obierające do przygotowywania żywności, maszyny elektryczne do użytku przy przyrządzaniu
żywności, opryskiwacze [maszyny], akcesoria rozpylające
[części maszyn], przyrządy [maszyny] do rozpylania, dysze
rozpylające będące częściami maszyn, urządzenia do pracy
z proszkami [maszyny], maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, opryskiwacze [maszyny] rolnicze, opryskiwacze [maszyny] ogrodnicze, lance opryskiwaczy podłączane do ciśnieniowych
maszyn czyszczących, maszyny do mycia [elektryczne],
maszyny do mycia i szczotkowania, maszyny do czyszczenia i mycia powierzchni zewnętrznych, urządzenia myjące,
maszyny natryskujące materiały budowlane, maszyny rozpylające roztwory wapna, maszyny do klejenia materiałami budowlanymi, maszyny do wykańczania narożników,
klejarki (maszyny do nakładania kleju), fugownice (maszyny
do nakładania fugi), maszyny do aplikacji materiałów budowlanych, pianownice, maszyny do wytwarzania piany
aktywnej do mycia, lance opryskowe, maszyny do nastrzykiwania mięs, maszyny do aplikacji surowców spożywczych, 8 pistolety [narzędzia ręczne].
(210)
(731)
(540)
(540)

508892
(220) 2020 01 10
CHMIEL MARZENA JOLANTA, Biłgoraj
(znak słowno-graficzny)
Pomóż Sobie Fundacja imienia Moshé Feldenkraisa

Nr ZT9/2020

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi organizacji i prowadzenia: konferencji,
sympozjów, warsztatów, seminariów i szkoleń dla rehabilitantów, lekarzy, terapeutów i pedagogów, usługi kształcenia
praktycznego, usługi doradztwa zawodowego, usługi instruktażu, usługi klubów zdrowia, usługi związane z kulturą
fizyczną, usługi publikacji tekstów (innych niż reklamowe),
edukacja w zakresie zdrowia i rehabilitacji, fizykoterapii, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, informacja w zakresie wypoczynku, usługi doradztwa i poradnictwa pedagogicznego, sport i fitness, 44 prowadzenie usług w zakresie:
rehabilitacji medycznej, rehabilitacji funkcjonalnej, fizjoterapii, fizykoterapii, treningu medycznego, terapii manualnej,
profilaktyka i promocja zdrowotna zabiegów medycznych
i rehabilitacyjnych, terapia manualna, usługi promocji zdrowia, usługi przychodni rehabilitacyjnych, usługi rehabilitacji
leczniczej, usługi fizjoterapii i fizykoterapii, usługi w zakresie
wypożyczania artykułów i sprzętu zaopatrzenia ortopedyczno-rehabilitacyjnego, usługi związane z ochroną zdrowia,
usługi z zakresu diagnostyki medycznej, profilaktyki zdrowotnej i protetyki, usługi w zakresie klinik zdrowia, usługi
doradztwa technicznego dotyczącego zdrowia, usługi doradcze w zakresie zdrowia, informacja w zakresie zdrowia,
rehabilitacji.
(210) 508895
(220) 2020 01 10
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały
(540) (znak słowny)
(540) NIEMSO
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wegetariańskie, substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa,
kiełbaski wegetariańskie, pasztet warzywny, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, substytuty
drobiu, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi,
przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przystawki na bazie warzyw, przeciery warzywne, sałatki warzywne,
hummus, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, gotowe
produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu, mrożone
gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, substytuty
mięsa na bazie warzyw, warzywa mrożone, warzywa rosołowe, koncentraty zup, kostki bulionowe, mieszanki do zup,
pasty do zup, wywar, bulion, wywar z warzyw, zupy, surowce
do produkcji tłuszczy jadalnych, tłuszcze jadalne, mieszanka olejów [do celów spożywczych], oleje jadalne, przekąski
na bazie mleka, przekąski na bazie sera, sałatki z roślin strączkowych, rośliny strączkowe przetworzone, konserwowe rośliny strączkowe, suche nasiona roślin strączkowych, nasiona
roślin strączkowych w puszce, pasty na bazie roślin strączkowych, oleje roślinne do celów spożywczych, tłuszcze roślinne do celów spożywczych, przetworzone owoce, warzywa
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), formowane teksturowane białko roślinne do użytku jako substytut mięsa, warzywa przetworzone, pasty warzywne, gotowe dania warzywne, potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, 30 bagietki z nadzieniem, bułki nadziewane,
kanapki, chipsy [produkty zbożowe], zawijana kanapka typu
wrap, paszteciki, placki z nadzieniem z warzyw, naleśniki,
krakersy o smaku warzyw, puddingi, pierożki ravioli, pizza,
calzone [rodzaj pizzy w kształcie pieroga], lasagne, makarony
zawierające nadzienia, ciasto makaronowe nadziewane, ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, mrożone produkty
z ciasta nadziewane warzywami, miękkie precle, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, muesli,
dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smako-
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we i przyprawy, przyprawy, mieszanki przypraw, przyprawy
do pieczenia, marynaty, sosy, pesto [sos], zioła do celów spożywczych, preparaty do przygotowywania sosów do pieczeni, przekąski na bazie zbóż, solone wyroby piekarnicze, placki
bez mięsa, zagęszczacze warzywne, papki warzywne (sosy żywność), placki z nadzieniem z warzyw, wyroby piekarnicze
z warzywami.
508938
(220) 2020 01 12
TECHTRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOLCOM
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne, akumulatory przemysłowe, akumulatory motocyklowe.
508941
(220) 2020 01 12
TECHTRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nexon

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne, akumulatory przemysłowe, akumulatory motocyklowe.
508953
(220) 2020 01 13
AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Aurosolin
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.

(210)
(731)

508962
(220) 2020 01 13
INVENTUM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TERMO PROTEKT

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 artykuły i materiały termoizolacyjne, materiały termoizolacyjne, nie do budynków, maty termoizolacyjne,
osłony termoizolacyjne do zakładów przemysłowych, bariery do ochrony przed ciepłem, izolacje z funkcją uszczelnienia do ochrony przed ciepłem, laminaty zawierające pianki
poliamidowe do termoizolacji, pianka do użytku jako osłona
termiczna, materiały nieprzewodzące do zatrzymywania
ciepła, niemetalowe izolowane osłony rur, osłony [izolacyjne] do rur i zbiorników, płaszcze izolacyjne do zbiorników
wodnych.
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509010
(220) 2020 01 14
NILE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CałyTy
(510), (511) 3 aromaty, balsamy do ciała, balsamy do rąk,
błyszczyki do ust, cienie do powiek, dezodoranty, emulsje
do ciała, eyelinery, kadzidełka, korektory, kosmetyki, kosmetyki do makijażu, kremy do rąk, kremy do twarzy, kremy do ciała, kremy kosmetyczne, lakiery do celów kosmetycznych,
lakier do paznokci, maseczki do ciała, maseczki do włosów,
maseczki do twarzy, zestawy kosmetyków, żele do kąpieli,
żele do włosów, zapachy, szminki do ust, szampony, środki
zapachowe do celów domowych, środki perfumeryjne i zapachowe, serum do twarzy, róż, puder to twarzy, produkty
do mycia rąk, preparaty myjące, preparaty do włosów, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia i depilacji, perfumy,
peelingi do twarzy, peelingi złuszczające do ciała, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, olejki zapachowe, olejki
do twarzy, olejki do włosów, olejki do celów kosmetycznych,
odżywki do włosów, nawilżacze skóry, mydła i żele, mleczko kosmetyczne, 14 akcesoria do biżuterii, akcesoria do zegarków, amulety, artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria]
do użytku osobistego, artykuły zegarmistrzowskie, biżuteria,
biżuteria damska, biżuteria do obuwia, biżuteria na ciało, biżuteria do noszenia na głowie, biżuteria i wyroby jubilerskie,
biżuteria sztuczna, biżuteria z diamentami, biżuteria szlachetna, biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria z metali
nieszlachetnych, biżuteria z metali szlachetnych, bransoletki,
bransolety, broszki, etui na zegarki, imitacja biżuterii, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, kamienie sztuczne [szlachetne i półszlachetne, klejnoty, klipsy,
kolczyki, krzyżyki, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki
do nich, spinki do krawatów, łańcuszki [biżuteria], medale,
medaliony, naszyjniki, obrączki ślubne, ozdoby wykonane
z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub
kamieniami i ich imitacjami, pierścionki [biżuteria], posągi
i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, przyrządy
do mierzenia czasu, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, spinki do krawatów, spinki do mankietów, zegary i zegarki,
zawieszki [biżuteria], zapięcia do biżuterii, wisiorki, zawieszki,
szpilki biżuteryjne, 18 aktówki, teczki, bagaż, dyplomatki, futerały na dokumenty, etui na klucze, etui na wizytówki, imitacje skóry, kopertówki, kosmetyczki, kuferki kosmetyczne,
kufry i walizki, obroże, odzież dla zwierząt, parasole i parasolki, paski skórzane [inne niż odzież], paski z imitacji skóry,
paski naramienne, torebki-paski, plecaki, plecaki [małe], pokrowce na bagaż, pokrowce podróżne na ubrania, portfele,
portmonetki, teczki, torby, torby na ramię, torby na zakupy,
torby podróżne, torby sportowe, torby uniwersalne, torebki,
torebki damskie, torebki męskie, torebki na biodra, torebki
na ramię, tornistry szkolne, walizki, walizeczki, walizy, torby
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, zestawy podróżne, 25 odzież, odzież dziecięca,
odzież męska, odzież damska, odzież gotowa, odzież futrzana, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież codzienna,
odzież dżinsowa, odzież skórzana, odzież tkana, odzież rekreacyjna, odzież do spania, okrycia wierzchnie, dolne części
ubrań, apaszki, chusty, kaptury, daszki, czapki, obuwie, obuwie sportowe, obuwie codzienne, obuwie plażowe, obuwie
rekreacyjne, obuwie robocze, obuwie damskie i męskie,
obuwie dla dzieci, bielizna, bikini, biustonosze, bluzki, blezery, bielizna nocna, bluzy sportowe, bolerka, body [odzież],
chinosy, buty zimowe, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, dżinsy, eleganckie spodnie, espadryle, figi, futra [odzież],
garnitury damskie, garnitury męskie, golfy, gorsety, kalosze,
(210)
(731)
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japonki, kamizelki, kapelusze, kąpielówki, kołnierze, kombinezony, kostiumy, kostiumy kąpielowe, koszule, krawaty, kurtki,
majtki, nakrycia głowy, odzież modelująca, opaski, pelerynki,
piżamy, polary, podkoszulki, półgolfy, pończochy, poszetki,
rajstopy, rękawiczki, sandały, skarpetki, smokingi, spodenki,
spodnie, spódnice, sukienki damskie, stroje wizytowe, suknie wieczorowe, suknie ślubne, swetry, szale, szlafroki, szorty,
t-shirt z krótkim rękawem, tenisówki, togi, tuniki, topy
[odzież], wkładki do obuwia, wiatrówki.
509033
(220) 2020 01 15
KRUŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Granowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K K R U Ś

(210)
(731)

(531)

01.15.23, 14.01.02, 26.11.12, 26.02.18, 27.05.01, 27.05.21,
29.01.04
(510), (511) 16 arkusze do pakowania z tworzyw sztucznych,
arkusze z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania,
folia, folia bąbelkowa do pakowania, folia przylepna z tworzyw sztucznych do opakowań, folia z tworzyw sztucznych
do pakowania, folia z tworzywa sztucznego do opakowania,
folie do pakowania artykułów żywnościowych, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do pakowania, folie z tworzyw
sztucznych do pakowania żywności do użytku w gospodarstwie domowym, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, opakowania na żywność, opakowania z tworzyw
sztucznych, plastikowe torebki do przechowywania żywności do użytku domowego, torby do pakowania wykonane
z biodegradowalnych tworzyw sztucznych, torby z folii bąbelkowej do pakowania, torby z tworzyw sztucznych do koszy na śmieci, torby z tworzyw sztucznych do pakowania,
torby z tworzyw sztucznych do celów domowych, torebki
do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki do mrożonek, torebki do pakowania [woreczki] z tworzyw sztucznych, uniwersalne woreczki z tworzyw sztucznych.
509034
(220) 2020 01 15
BROWARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Limanowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR RZEMIEŚLNICZY BROWARS BROWARS
PREMIUM BEER Cracow Pride Duma Krakowa
(210)
(731)
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(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 05.11.15, 03.07.01, 03.07.02, 03.07.24, 24.09.01,
24.09.03, 24.09.05, 24.09.13, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08,
26.11.10, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.21,
24.01.05, 24.01.09, 24.01.10, 24.01.13, 24.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(210)
(731)
(540)
(540)

509035
(220) 2020 01 15
DUDEK GRZEGORZ, Białobrzegi
(znak słowno-graficzny)
BIAŁOBRZESKIE MORSY

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 03.11.17, 03.11.24,
06.03.11, 06.03.14, 07.11.01, 07.11.25
(510), (511) 41 sport i rekreacja.
509040
(220) 2020 01 15
NATURALCROP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ZUMBAPLANT
(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 do trawników, nawozy do trawy,
nawozy zawierające przeciwutleniacze, potas kalcynowany
[nawozy], nawozy z trocin, nawozy użyźniające glebę, 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,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 rol(210)
(731)
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nicze, kultury mikroorganizmów inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki chemiczne dla rolnictwa
z wyjątkiem fungicydów oraz 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, 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 nawożenie 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, 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.
(210)
(731)
(540)
(540)

509042
(220) 2020 01 15
JAROS HENRYK POLFLOR, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
POLFLOR
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(531) 05.03.16, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej roślin,
zwłaszcza roślin doniczkowych.
(210) 509044
(220) 2020 01 15
(731) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, IE
(540) (znak słowny)
(540) DERMACLICK
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, 41 szkolenia edukacyjne w zakresie dermatologii, organizowanie zjazdów,
konferencji, seminariów, sympozjów, posiedzeń naukowych,
konkursów, wykładów publicznych, pokazów, wystaw, targów w zakresie zaznajomienia z zagadnieniami dermatologii
o charakterze edukacyjnym, przygotowywanie serwisów informacyjnych do emisji, publikacja materiałów edukacyjnych
w zakresie dermatologii, dostarczanie filmów w zakresie dermatologii nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, udostępnianie filmów on-line w zakresie dermatologii nie do pobrania, udostępnianie publikacji
elektronicznych w zakresie dermatologii nie do pobrania.
509045
(220) 2020 01 15
IONITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oleśnica
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 26.03.23, 26.07.25, 26.11.10, 27.05.23
(510), (511) 9 akumulatory do pojazdów, akumulatory
do pojazdów elektrycznych, akumulatory energii fotowoltaicznej, akumulatory samochodowe, akumulatory zapłonowe, aparatura i urządzenia do gromadzenia elektryczności,
banki energii, baterie, baterie akumulatorowe litowe, baterie
do oświetlania, baterie do ponownego ładowania, baterie
elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie litowe,
baterie litowo-jonowe, baterie słoneczne, baterie zapłonowe, dodatkowe zestawy baterii, elektryczne akumulatory
do zasilania pojazdów elektrycznych, jednostki zasilania
[baterie], kompensacyjne ładowarki baterii, ładowarki, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki dla akumulatorów,
ładowarki do akumulatorów do pojazdów silnikowych, ładowarki do baterii, ładowarki do samochodów elektrycznych,
ładowarki przenośne, ogniwa i baterie elektryczne, ogniwa
paliwowe, ogniwa słoneczne, pudełka na baterie, skrzynki
akumulatorowe, skrzynki na baterie, stacje dokujące, szybkie
ładowarki do urządzeń mobilnych, terminale bateryjne, urządzenia do ładowania, urządzenia do ładowania akumulatorów, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych,
urządzenia do ładowania baterii, urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, urządzenia podgrzewające baterie, zasilacze prądu stałego i zmiennego, zasilacze sieciowe
[baterie], zestawy baterii, aparatura do kondycjonowania
energii, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do przekształcania
energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do regulowania
elektryczności, elektroniczne konwertery częstotliwości
do silników elektrycznych dużej prędkości, elektroniczne
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moduły ładowalne, elektroniczne regulatory mocy, elektryczne przemienniki częstotliwości, inwertery elektryczne,
przemiennik częstotliwości, przemienniki [inwertery], regulatory napięcia do pojazdów, urządzenia do sterowania
prądem elektrycznym, urządzenia przeciwzakłóceniowe
[elektryczność], baterie słoneczne do celów przemysłowych,
baterie słoneczne do użytku domowego, fotowoltaiczne
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej
ze słońca, panele słoneczne, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, oprogramowanie do sztucznej inteligencji do analizy, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie pośredniczące, oprogramowanie systemowe
i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe,
oprogramowanie związane z podręcznymi elektronicznymi
urządzenia cyfrowymi, wbudowane oprogramowanie, stoiska do przeprowadzania badań, stoiska do przeprowadzania
testów, urządzenia do monitorowania napięcia, urządzenia
do testowania baterii, sterowniki elektroniczne, urządzenia
do sterowania energią elektryczną.

Nr ZT9/2020

urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej
ze słońca, panele słoneczne, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, oprogramowanie do sztucznej inteligencji do analizy, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie pośredniczące, oprogramowanie systemowe
i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe,
oprogramowanie związane z podręcznymi elektronicznymi
urządzenia cyfrowymi, wbudowane oprogramowanie, stoiska do przeprowadzania badań, stoiska do przeprowadzania
testów, urządzenia do monitorowania napięcia, urządzenia
do testowania baterii, sterowniki elektroniczne, urządzenia
do sterowania energią elektryczną.
(210) 509051
(220) 2020 01 15
(731) OSTROWSKI MATEUSZ STANISŁAW ILISTIO, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

509046
(220) 2020 01 15
IONITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oleśnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IONITE
(210)
(731)

(531) 26.03.23, 26.07.25, 26.11.10, 27.05.01, 27.05.23
(510), (511) 9 akumulatory do pojazdów, akumulatory
do pojazdów elektrycznych, akumulatory energii fotowoltaicznej, akumulatory samochodowe, akumulatory zapłonowe, aparatura i urządzenia do gromadzenia elektryczności,
banki energii, baterie, baterie akumulatorowe litowe, baterie
do oświetlania, baterie do ponownego ładowania, baterie
elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie litowe,
baterie litowo-jonowe, baterie słoneczne, baterie zapłonowe, dodatkowe zestawy baterii, elektryczne akumulatory
do zasilania pojazdów elektrycznych, jednostki zasilania
[baterie], kompensacyjne ładowarki baterii, ładowarki, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki dla akumulatorów,
ładowarki do akumulatorów do pojazdów silnikowych, ładowarki do baterii, ładowarki do samochodów elektrycznych,
ładowarki przenośne, ogniwa i baterie elektryczne, ogniwa
paliwowe, ogniwa słoneczne, pudełka na baterie, skrzynki
akumulatorowe, skrzynki na baterie, stacje dokujące, szybkie
ładowarki do urządzeń mobilnych, terminale bateryjne, urządzenia do ładowania, urządzenia do ładowania akumulatorów, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych,
urządzenia do ładowania baterii, urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, urządzenia podgrzewające baterie, zasilacze prądu stałego i zmiennego, zasilacze sieciowe
[baterie], zestawy baterii, aparatura do kondycjonowania
energii, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do przekształcania
energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do regulowania
elektryczności, elektroniczne konwertery częstotliwości
do silników elektrycznych dużej prędkości, elektroniczne
moduły ładowalne, elektroniczne regulatory mocy, elektryczne przemienniki częstotliwości, inwertery elektryczne,
przemiennik częstotliwości, przemienniki [inwertery], regulatory napięcia do pojazdów, urządzenia do sterowania
prądem elektrycznym, urządzenia przeciwzakłóceniowe
[elektryczność], baterie słoneczne do celów przemysłowych,
baterie słoneczne do użytku domowego, fotowoltaiczne

(531) 26.01.03, 26.01.12, 26.11.12, 26.01.06, 01.13.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi importowo-eksportowe, usługi
w zakresie promocji sprzedaży, zarządzenie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych
za pomocą Internetu.
(210)
(731)
(540)
(540)

509055
(220) 2020 01 15
TELIANI VALLEY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
STORKS

(531)

03.07.07, 05.13.04, 06.01.02, 05.01.04, 05.01.20, 05.01.05,
06.19.13, 06.19.09, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.
(210)
(731)

509058
(220) 2020 01 15
TELIANI VALLEY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
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(540) (znak graficzny)
(540)

81

(540) SP SMARTPOS
(510), (511) 9 samoobsługowe stanowiska kasowe.
509064
(220) 2020 01 15
IMS BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSADA TURYSTYCZNA CZORSZTYN

(210)
(731)

(531) 03.07.07, 05.01.04, 05.01.05, 05.01.20, 05.13.04
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.
(210) 509059
(220) 2020 01 15
(731) GRUBA MATEUSZ PIOTR PIÓRKO I SPÓŁKA, Miłobądz
(540) (znak słowny)
(540) Uwolnij parapet
(510), (511) 20 wieszaki na rośliny, niemetalowe, kwietniki
[meble], niemetalowe półki ścienne [meble], półki wiszące, regały na rośliny, stojaki na doniczki z kwiatami, stojaki
na kwiaty.
509061
(220) 2020 01 15
D & K TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wróżewy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SP SmartPos

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.23, 26.04.01,
26.04.04, 26.04.09, 26.04.12, 26.04.18, 26.11.02, 26.11.05,
26.11.13
(510), (511) 9 samoobsługowe stanowiska kasowe.

509062
(220) 2020 01 15
QUIRINI JAKUB SEBASTIAN QUIRINI CONSULTING,
Lubin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F FINANCEO FINANCE WORLD
(210)
(731)

(531) 26.04.18, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 36 kredyty konsumenckie, kredyty firmowe,
kredyty hipoteczne, ubezpieczenia życiowe, ubezpieczenia
majątkowe, leasingi.
509063
(220) 2020 01 15
D & K TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wróżewy
(540) (znak słowny)
(210)
(731)

(531)

09.01.09, 24.17.02, 25.01.25, 05.05.20, 05.05.21, 05.05.10,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 powiernictwo nieruchomości, timesharing
nieruchomości, ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku
i ziemi, usługi nabywania nieruchomości, usługi w zakresie
nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości związane
z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi
w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych,
usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi
zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie
budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami
rozrywkowymi, wynajem nieruchomości i majątku, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, wybór i nabywanie
nieruchomości [w imieniu osób trzecich], wycena i zarządzanie nieruchomościami, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości,
43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi
klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi
w zakresie pubów, serwowanie napojów w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów w bistrach, bary, bary
przekąskowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach,
dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje dla turystów, usługi
restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące
dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwowanie
jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych,
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych
z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów
i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze
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dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu
obejmującego żywność i napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania
posiłków, usługi hotelowe, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach, wycena
zakwaterowania w hotelach, udzielanie informacji w zakresie hoteli, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach,
świadczenie usług przez hotele i motele, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, rezerwacja hotelowa
na rzecz osób trzecich, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem internetu, usługi agencji wynajmu
mieszkań[tymczasowe], zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, pensjonaty, domy
gościnne, rezerwacja miejsc w pensjonatach, zapewnianie
zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach, 44 usługi
spa, usługi manicure i pedicure, zabiegi kosmetyczne, usługi
kosmetyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne dla
ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne
dla włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, elektroliza do celów kosmetycznych, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, usługi chirurgii
kosmetycznej i plastycznej, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie porad kosmetycznych,
nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, elektroliza
kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, kosmetyczny
zabieg laserowy na wzrost włosów, kosmetyczne usuwanie
żylaków za pomocą lasera, zabiegi kosmetyczne na ciało,
twarz i włosy, masaże, masaż tkanek głębokich, informacje
dotyczące masażu, usługi zabiegów na cellulit, usuwanie cellulitu z ciała, usługi mikrodermabrazji, usługi w zakresie krioterapii, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania
makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi
w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie
naciągania skóry za pomocą lasera, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry,
leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, zabiegi depilacyjne, usługi w zakresie terapii za pomocą światła, gabinety pielęgnacji skóry, salony fryzjerskie, usługi salonów fryzjerskich,
usługi salonów fryzjersko - kosmetycznych, usługi salonów
fryzjerskich dla kobiet, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci,
usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn.
(210)
(731)
(540)
(540)
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509073
(220) 2020 01 15
FICEK KRZYSZTOF INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA DR N. MED.
KRZYSZTOF FICEK, Bieruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ninanki
(210)
(731)

(531)

20.05.13, 26.03.24, 26.04.02, 26.04.11, 26.04.06,
26.04.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 edukacyjne oprogramowanie komputerowe,
oprogramowanie edukacyjne, edukacyjne programy komputerowe dla dzieci, oprogramowanie edukacyjne dotyczące kultury fizycznej i zdrowia, 16 podręczniki edukacyjne, publikacje edukacyjne, książki edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne dotyczące
kultury fizycznej i zdrowia, 25 odzież, koszule, bluzki, t-shirty
z krótkim rękawem, koszulki polo, bluzy, spodnie, nakrycia
głowy, 28 artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, edukacyjne gry elektroniczne, zabawki edukacyjne, gry planszowe, gry sportowe, 41 nauczanie w zakresie zdrowia, usługi
edukacyjne dotyczące zdrowia, kursy szkoleniowe z zakresu
zdrowia, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, udostępnianie
informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności
fizycznej, edukacyjne usługi doradcze, szkolenia edukacyjne,
pokazy edukacyjne, badania edukacyjne, usługi doradztwa
edukacyjnego, usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej, usługi edukacyjne związane z odżywianiem.
(210)
(731)
(540)
(540)

509075
(220) 2020 01 15
ICE4B GOŚCIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Opole
(znak słowno-graficzny)
ICE4B quality sourcing

509070
(220) 2020 01 15
TELIANI VALLEY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
STORKS

(531)

29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.07.01, 27.07.11, 01.15.15, 06.01.02, 06.01.04, 26.03.04,
26.03.07, 26.03.13, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05,
26.04.06, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 17 rękawice izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, 25 kombinezony [odzież], 35 badania biznesowe, outsourcing [doradztwo biznesowe],
39 fracht [przewóz towarów], logistyka transportu.
(531)

03.07.07, 05.01.04, 05.01.05, 05.01.20, 05.13.04, 06.01.02,
06.19.09, 06.19.13, 27.05.01, 29.01.14, 25.01.01, 25.01.05
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.

(210) 509076
(220) 2020 01 15
(731) KWIECIEŃ ADRIAN KINETIK, Józefów
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) KINETIK CENTRUM TERAPII RUCHOWEJ

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.01.01, 26.01.03,
02.01.16, 02.01.23, 02.01.30
(510), (511) 44 kliniki, kliniki medyczne, ambulatoryjna
opieka medyczna, prowadzenie placówek medycznych,
usługi medyczne, świadczenie usług medycznych, pomoc
medyczna, usługi klinik medycznych, usługi udostępniania
placówek medycznych, medyczne badania osób, organizowanie leczenia medycznego, usługi lekarskie, poradnictwo medyczne, świadczenie pomocy medycznej, opieka
medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, opieka
pielęgniarska, konsultacje medyczne, badania medyczne,
badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia,
pomoc medyczna w nagłych wypadkach, usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów,
przeprowadzanie badań medycznych, usługi medyczne
w zakresie oceny stanu zdrowia, przeprowadzanie diagnozy
chorób, usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, doradztwo w zakresie pomocy
medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany
personel medyczny, informacja medyczna, udzielanie informacji medycznej, udostępnianie raportów dotyczących
badań medycznych osób, udostępnianie wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu
medycznemu, udzielanie informacji pacjentom w zakresie
zażywania leków, udzielanie informacji związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, usługi doradcze dotyczące
problemów medycznych, usługi doradcze i informacyjne
dotyczące produktów medycznych, usługi w zakresie przygotowywania raportów medycznych, wydawanie raportów
medycznych, kompilacja raportów medycznych, usługi terapeutyczne, rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa i rehabilitacja, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń
fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej.
(210) 509077
(220) 2020 01 15
(731) KWIECIEŃ ADRIAN KINETIK, Józefów
(540) (znak słowny)
(540) ŚWIDERMAYER
(510), (511) 30 lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety.
509090
(220) 2020 01 16
CEE ATTORNEYS SZMIGIEL, PAPROS & GREGORCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DECISIVE WORLDWIDE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.15.01, 24.15.08, 24.15.13, 29.01.13
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), agencje mieszkaniowe [mieszkania],
agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania], administro-
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wanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości,
administrowanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem
nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi,
zarządzanie gruntami, zarządzanie domami, zarządzanie
budynkami, zapewnianie środków finansowych na rozwój
nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami,
doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo
w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz
osób trzecich, finansowanie inwestycji budowlanych, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, finansowanie projektów deweloperskich, nabywanie gruntów przeznaczonych
do dzierżawy, nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich],
nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych,
organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, organizowanie wynajmu mieszkań, pobieranie czynszów, usługi
pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi
pośrednictwa finansowego w zakresie posiadania własności
na rzecz osób trzecich, usługi kredytowania nieruchomości,
pomóc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie
udziałów, finansowych w nieruchomościach, pomóc w zakupie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, powiernictwo nieruchomości, skomputeryzowane
usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, administrowanie kredytami hipotecznymi, agencje kredytowe, agencje
zajmujące się kredytami dla rolnictwa, bankowość hipoteczna, bankowość hipoteczna i pośrednictwo, bankowość hipoteczna i pośrednictwo w tym zakresie, biura kredytowe,
doradztwo dotyczące pożyczek, doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, doradztwo finansowe związane z usługami kredytów studenckich,
doradztwo finansowe związane z pożyczkami, doradztwo
finansowe związane z usługami kredytowymi, doradztwo
w zakresie kredytów hipotecznych, finansowanie działalności przemysłowej, finansowanie dzierżaw, finansowanie
dzierżawy sprzętu, finansowanie kredytów hipotecznych
i gwarancji, finansowanie kredytów hipotecznych, finansowanie kredytów mieszkaniowych, finansowanie kredytów
osobistych, finansowanie kredytów ratalnych, finansowanie
leasingu pojazdów, finansowanie nabycia gruntu, finansowanie nieruchomości, finansowanie pożyczek, kredytów
hipotecznych i gwarancji, analiza inwestycyjna, analizy finansowo-ekonomiczne, analizy inwestycji finansowych i badania w zakresie papierów wartościowych, doradcze usługi
zarządzania finansowego, doradztwo dotyczące inwestycji
kapitałowych, doradztwo dotyczące kredytów, doradztwo
dotyczące usług związanych ze zwrotem pożyczek, doradztwo dotyczące usług pożyczkowych, doradztwo finansowe,
doradztwo finansowe dotyczące podatków, doradztwo
finansowe dotyczące inwestycji, doradztwo finansowe dotyczące rozliczeń, doradztwo finansowe i usługi konsultingu
finansowego, doradztwo finansowe w sprawach papierów
wartościowych, doradztwo finansowe w zakresie zarządzania aktywami, doradztwo i analiza finansowa, doradztwo inwestycyjne, doradztwo kredytowe, doradztwo w sprawach
finansowych, doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, finansowe (doradztwo
-), finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, finansowe
usługi doradcze i dotyczące zarządzania, konsultacje kredytowe, konsultacje związane z bankowością, porady w zakresie oceny finansowej, porady w zakresie wyceny finansowej,
profesjonalne usługi konsultacyjne dotyczące finansów,
przetwarzanie informacji finansowych, przygotowywanie
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analiz finansowych, przygotowywanie raportów finansowych związanych z finansowaniem projektów budowlanych,
udzielanie informacji dotyczących kredytów hipotecznych,
udzielanie informacji dotyczących usług finansowych, udzielanie informacji finansowych, udzielanie informacji inwestycyjnych, usługi doradcze dotyczące finansowania, usługi
doradcze dotyczące kwestii finansowych, usługi doradcze
dotyczące kredytów, usługi doradcze dotyczące zarządzania
środkami finansowymi, usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, usługi doradcze w zakresie strategii finansowych,
usługi doradcze w zakresie finansów osobistych, usługi doradcze w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi doradcze
w zakresie inwestycji i finansów, usługi doradztwa w zakresie
udziałów, usługi doradztwa związane z finansowaniem robót budowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktury,
usługi informacji i doradztwa finansowego, usługi konsultingu finansowego, usługi w zakresie doradztwa kredytowego,
zapytania i konsultacje kredytowe, timesharing nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących zarządzania ziemią, udzielanie
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji o nieruchomościach,
dotyczących majątku i ziemi, usługi agencji nieruchomości
dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji
nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw,
usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie sprzedaży
nieruchomości za prowizję, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, usługi badawcze dotyczące
nabywania nieruchomości, usługi depozytowe w zakresie
nieruchomości, usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi
konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi nabywania
gruntu, usługi nabywania gruntu [w imieniu osób trzecich],
usługi nabywania nieruchomości, usługi w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], usługi
w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych,
usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym
dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym związane z rolnictwem,
usługi zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami
przemysłowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, usługi zarządzania
nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usługi znajdowania mieszkań
na rzecz osób trzecich [stałe zamieszkanie], usługi związane
z majątkiem nieruchomym, usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, wybór i nabywanie nieruchomości
[w imieniu osób trzecich], wycena i zarządzanie nieruchomościami, zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, 45 badania prawne, doradztwo prawne, usługi wsparcia
prawnego, porady prawne i zastępstwo procesowe, usługi
w zakresie doradztwa prawnego, usługi prawne świadczone
w związku z procesami sądowymi, usługi prawne związane
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich.
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509096
(220) 2020 01 16
NENUFAR SPÓŁKA JAWNA KRZEŚNIAK, WICHARY,
Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) n nenufar

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.21, 26.13.25
(510), (511) 16 papier i artykuły papiernicze, artykuły szkolne i biurowe, artykuły piśmiennicze, druki handlowe, wycinaczki, papier do pakowania prezentów, artykuły papierowe
na przyjęcia, pióra, ołówki, piórniki oraz pudełka na pióra
i ołówki, pisaki, kredki, karty z życzeniami, do notowania, czyste i do gry, papier do pisania, notowania oraz bloczki karteczek, okładki na książki, organizery, torby papierowe, pudełka
papierowe i kartonowe, nalepki, segregatory na luźne kartki,
karton, 35 handel - zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować te towary u hurtownika i w sklepie z artykułami biurowymi i szkolnymi.
509100
(220) 2020 01 16
CIECH R&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ciech Resins
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.04.01, 26.04.05,
26.04.12, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, nieprzetworzone żywice syntetyczne, żywice epoksydowe, żywice rezolowe, żywice
poliestrowe nasycone, żywice poliestrowe nienasycone,
nieprzetworzone tworzywa sztuczne, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, utwardzacze poliaminoamidowe do utwardzania żywic epoksydowych wszystkich
typów, dodatki uszlachetniające do żywic poliestrowych nienasyconych, żelkoty sanitarne na bazie żywicy poliestrowej,
2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, żywice poliestrowe nienasycone stosowane jako tworzywa konstrukcyjne
i lakiernicze, kompozycje na bazie żywic epoksydowych,
kompozycje na bazie żywic poliestrowych, 35 zgrupowanie różnych towarów, obejmujące nieprzetworzone żywice
syntetyczne, żywice epoksydowe, żywice rezolowe, żywice
poliestrowe nasycone, żywice poliestrowe nienasycone nieprzetworzone tworzywa sztuczne, kleje i preparaty klejące
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przeznaczone dla przemysłu, utwardzacze poliaminoamidowe do utwardzania żywic epoksydowych wszystkich typów,
dodatki uszlachetniające do żywic poliestrowych nienasyconych, żelkoty sanitarne na bazie żywicy poliestrowej, farby,
pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, żywice poliestrowe nienasycone stosowane jako tworzywa konstrukcyjne i lakiernicze, kompozycje na bazie żywic epoksydowych, kompozycje
na bazie żywic poliestrowych, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i nabywać w ofercie hurtowej lub wysyłkowej,
w składzie fabrycznym, w witrynie internetowej własnej oraz
w innych platformach internetowych oraz w sprzedaży bezpośredniej, w tym w sklepach stacjonarnych, 42 analizy i badania chemiczne.
509106
(220) 2020 01 16
HALL-RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krapkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HALL-RENT

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05, 26.05.01, 26.05.12,
26.11.03, 26.11.05, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.10, 25.07.21,
24.17.01
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich hal namiotowych, 39 wynajmowanie magazynów jako hal namiotowych, 43 wypożyczanie namiotów.
509110
(220) 2020 01 16
POLSKIE MIĘSO I WĘDLINY ŁUKOSZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chybie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Apetyt na... indyka TRUST 4 FOOD Łukosz
(210)
(731)

29.01.13, 11.03.05, 11.03.09, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08,
27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24, 24.17.01, 24.17.02,
27.07.01, 27.07.11, 27.07.17, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.12,
26.01.17, 26.01.18, 26.01.20, 26.01.21, 26.11.02, 26.11.05,
26.11.12
(510), (511) 29 mięso i wędliny, jaja ptasie i produkty z jaj,
nabiał i substytuty nabiału, naturalne i sztuczne osłonki
do kiełbas, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owady i larwy, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy
i nasiona roślin strączkowych), ryby, owoce morza i mięczaki,
nieżywe, zupy i wywary, ekstrakty mięsne.
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(540) THAT’S TASTY PURE ORGANIC FLAVOR

(531)

27.05.01, 27.05.04, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 05.03.11,
05.03.16, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 29 oleje jadalne, oleje smakowe do gotowania,
30 purée ziołowe, suszone zioła, ocet, 31 świeże jadalne
kwiaty, świeże zioła, świeże zioła do celów kulinarnych, świeże organiczne mikroliście (microgreens), świeża organiczna
sałata.
509139
(220) 2020 01 17
M.B.MARKET LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec
(540) (znak słowny)
(540) MB PUR
(510), (511) 1 substancje chemiczne stosowane do produkcji poliuretanów.
(210)
(731)

509140
(220) 2020 01 17
M.B.MARKET LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec
(540) (znak słowny)
(540) EMBE PUR
(510), (511) 1 substancje chemiczne stosowane do produkcji poliuretanów.
(210)
(731)

509147
(220) 2020 01 17
SILBERBAUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Silberbaum Nieruchomości Luksusowe
(210)
(731)

(531)

(210) 509111
(220) 2020 01 16
(731) Shenandoah Growers, Inc., Rockingham, US
(540) (znak słowno-graficzny)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 05.01.03,
05.01.05, 05.01.16, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.20
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym.
509148
(220) 2020 01 17
E-FILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) e-pity prosto rozliczone

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, optyczne nośniki
danych, przenośne pamięci komputerowe elektronicznie,
optycznie, magnetycznie zapisane dane i oprogramowanie
komputerowe, 35 usługi w zakresie podatków, usługi przygotowania zeznań podatkowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, wszystkie usługi powyższe świadczone także za pomocą Internetu, dystrybucja materiałów reklamowych, reklama, reklamy korespondencyjne, reklama prasowa, reklama telewizyjna, reklama radiowa, reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
42 projektowanie, aktualizacja, wypożyczanie, powielanie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, udostępnianie platformy
informatycznej umożliwiające wygodne wypełnianie formularzy w wersji elektronicznej, konwersja danych przez programy komputerowe, usługi konwersji danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, wypożyczanie serwerów (hosting),
wynajmowanie powierzchni dyskowej komputerów, wypożyczanie programów komputerowych, wszystkie powyższe
usługi świadczone także za pośrednictwem Internetu, 45 usługi prawne, licencjonowanie programów komputerowych, licencjonowanie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, wszystkie powyższe usługi świadczone także
za pośrednictwem Internetu.
(210) 509153
(220) 2020 01 17
(731) GMINA UJSOŁY, Ujsoły
(540) (znak słowny)
(540) WAWRZYŃCOWE HUDY
(510), (511) 41 imprezy kulturalne, prowadzenie imprez
kulturalnych, organizowanie imprez w celach kulturalnych,
organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnych, prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie festynów w celach kulturalnych.

(210)
(731)
(540)
(540)
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509156
(220) 2020 01 17
KOSIŃSKA MARTA PROGRESSIO, Tychy
(znak słowno-graficzny)
the Piano RESTAURANT

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
26.11.03, 26.11.09, 26.11.12
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
509170
(220) 2020 01 17
CORPOMED J.J.PIOTRKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CORPOMED
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 02.01.16, 02.01.23,
02.01.30, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.14, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.08, 26.11.10, 26.13.01
(510), (511) 44 usługi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej,
usługi doradcze dotyczące aparatury i przyrządów medycznych, wynajem sprzętu do opieki zdrowotnej dla ludzi, wynajem sprzętu do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, usługi medyczne, usługi fizjoterapii, usługi kosmetyczne, prowadzenie
placówek medycznych, usługi diagnostyki medycznej [testy
i analizy], usługi w zakresie pozyskiwania pacjentów dla placówek medycznych, pośrednictwo usług medycznych.
509171
(220) 2020 01 17
DZILIŃSKI RAFAŁ DZILIŃSKI RAFAŁ R. DZILIŃSKI,
Ciechanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NALEWKARNIA 2008 r. LONGINUS

(210)
(731)

509154
(220) 2020 01 17
COMPREHENSIVE REHABILITATION CENTER POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Miejsce Piastowe
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYSTEM CRC POLAND
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.18,
26.01.20, 26.01.22, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.13, 26.11.22
(510), (511) 44 doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania,
poradnictwo psychologiczne, terapia zajęciowa i rehabilitacja.

(531) 07.01.06, 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, nalewki, gorzkie nalewki,
nalewki ziołowe, nalewki owocowe, napoje alkoholowe zawierające owoce, alkohole czyste, wódka, alkohole i likiery
wspomagające trawienie, wino, likiery, koktajle, cydr, aperitify, 35 sprzedaż w zakresie następujących towarów: napoje alkoholowe, nalewki, gorzkie nalewki, nalewki ziołowe,
nalewki owocowe, napoje alkoholowe zawierające owoce,
alkohole czyste, wódka, alkohole i likiery wspomagające trawienie, wino, likiery, koktajle, cydr, aperitify.
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509174
(220) 2020 01 17
DZILIŃSKI RAFAŁ DZILIŃSKI RAFAŁ R. DZILIŃSKI,
Ciechanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NALEWKA SZEPTUCHY z kwiatów czarnego bzu
LONGINUS

(210)
(731)
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(540) Nalewkarnia LONGINUS

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, nalewki, gorzkie nalewki,
nalewki ziołowe, nalewki owocowe, napoje alkoholowe zawierające owoce, alkohole czyste, wódka, alkohole i likiery
wspomagające trawienie, wino, likiery, koktajle, cydr, aperitify, 35 sprzedaż w zakresie następujących towarów: napoje alkoholowe, nalewki, gorzkie nalewki, nalewki ziołowe,
nalewki owocowe, napoje alkoholowe zawierające owoce,
alkohole czyste, wódka, alkohole i likiery wspomagające trawienie, wino, likiery, koktajle, cydr, aperitify.
509183
(220) 2020 01 17
AKCINE BENDROVE KREKENAVOS AGROFIRMA,
Kedainiu, LT
(540) (znak słowny)
(540) SAMORODKI
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, galarety mięsne, produkty mięsne, przekąski mięsne,
mięso i wyroby z mięsa konserwowane, mrożone, suszone,
wędzone, solone, gotowane, kiełbasy, wątroba, pasztet z wątróbki i pasty z wątróbki, szynka, bulion, koncentraty bulionu,
zupy, koncentraty zup, preparaty do sporządzania zup, jadalne oleje i tłuszcze, łój spożywczy, kaszanka, gotowe dania
składające się głównie z mięsa.
(210)
(731)

(531) 07.01.06, 02.03.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, nalewki, gorzkie nalewki,
nalewki ziołowe, nalewki owocowe, napoje alkoholowe zawierające owoce, alkohole czyste, wódka, alkohole i likiery
wspomagające trawienie, wino, likiery, koktajle, cydr, aperitify, 35 sprzedaż w zakresie następujących towarów: napoje alkoholowe, nalewki, gorzkie nalewki, nalewki ziołowe,
nalewki owocowe, napoje alkoholowe zawierające owoce,
alkohole czyste, wódka, alkohole i likiery wspomagające trawienie, wino, likiery, koktajle, cydr, aperitify.
509176
(220) 2020 01 17
DZILIŃSKI RAFAŁ DZILIŃSKI RAFAŁ R. DZILIŃSKI,
Ciechanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MROCZNY SEN 70% DARK DREAM LONGINUS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.04.17, 24.17.25, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, nalewki, gorzkie nalewki,
nalewki ziołowe, nalewki owocowe, napoje alkoholowe zawierające owoce, alkohole czyste, wódka, alkohole i likiery
wspomagające trawienie, wino, likiery, koktajle, cydr, aperitify, 35 sprzedaż w zakresie następujących towarów: napoje alkoholowe, nalewki, gorzkie nalewki, nalewki ziołowe,
nalewki owocowe, napoje alkoholowe zawierające owoce,
alkohole czyste, wódka, alkohole i likiery wspomagające trawienie, wino, likiery, koktajle, cydr, aperitify.
509178
(220) 2020 01 17
DZILIŃSKI RAFAŁ DZILIŃSKI RAFAŁ R. DZILIŃSKI,
Ciechanów
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

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

509185
(220) 2020 01 17
FUNDACJA PROMOCJI EKSPORTU, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
POLSKI KLASTER EKSPORTOWY

(531) 24.15.01, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe,
badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe bazy
danych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach
wydawania oprogramowania, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, optymalizacja
stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów
promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach
promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pi-
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sanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie
reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, usługi handlu detalicznego online
w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi
handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej
do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakresie
muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu
detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi modelek i modeli do celów
reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi pośrednictwa
biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi
pośrednictwa w handlu, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych.
509187
(220) 2020 01 18
NBS PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NBS PARK NEXT BUSINESS STEP

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.12, 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach zarządzania działalnością finansową
z wyłączeniem ubezpieczeń, zarządzanie finansami, zarządzanie funduszami, zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, kupno i sprzedaż nieruchomości, wynajem i dzierżawa nieruchomości.
509189
(220) 2020 01 18
NBS PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NBS BOOSTER HUB
(210)
(731)
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(531) 24.15.03, 26.03.23, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach zarządzania działalnością finansową
z wyłączeniem ubezpieczeń, zarządzanie finansami, zarządzanie funduszami, zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, kupno i sprzedaż nieruchomości, wynajem i dzierżawa nieruchomości.
509193
(220) 2020 01 19
SILENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piastów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GIGAVOLT

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 komputery, komputery przenośne, komputery przenośne [podręczne], drukarki komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, klawiatury komputerowe,
monitory [hardware komputerowy], monitory [programy
komputerowe], oprogramowanie do gier komputerowych,
oprogramowanie komputerowe nagrane, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe nagrane,
programy komputerowe [software ładowalny], interfejsy komputerowe [informatyka], dystrybutory dysków komputerowych, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, napędy
dysków do komputera, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów
[komputery pokładowe], podkładki pod myszy komputerowe,
podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, oprogramowanie do przesyłania wiadomości on-line, 35 zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży komputerów, sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, serwerów, programów
komputerowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary w sklepie lub hurtowni z komputerami, sprzętem
komputerowym, akcesoriami komputerowymi, serwerami,
programami komputerowymi, usługi reklamowe w tym reklama on-line w sieci komputerowej dotyczące sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego, akcesoriów i oprogramowania dla produktów ubezpieczeniowych.
509200
(220) 2020 01 20
LOTTOMERKURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) lottoland
(510), (511) 41 usługi w zakresie edukacji i rozrywki, usługi
rozrywkowe w dziedzinie gier komputerowych, gier video,
gier interaktywnych, udostępnianie i obsługa gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych w trybie online,
organizowanie konkursów, zawodów i turniejów, w tym pomiędzy uczestnikami gier komputerowych, prowadzenie
klubów gier komputerowych, hazardowych, gier video, gier
interaktywnych, usługi wydawnicze, publikacje elektroniczne
on-line, działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów
konnych, obsługa urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej,
organizowanie imprez piknikowo-festynowych (wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla dzieci, jazda konna, współtwo(210)
(731)
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rzenie i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych,
filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska),
organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez
kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie
loterii, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjazdów, seminariów, kongresów, szkoleń,
pokazy praktycznego kształcenia, nauczanie, organizowanie
obozów sportowych, organizowanie wydarzeń z dziedziny
kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, publikowanie, edycja
i dystrybucja książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków i elektronicznych mediów, obsługa publikacji elektronicznych online, dostarczanie publikacji elektronicznych online,
publikacja książek elektronicznych i czasopism online, usługi
publikacji elektronicznej, publikacja i wydawanie informacji
o edukacji, imprezach, hazardzie, rozrywce, rekreacji, także
przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi
online, 42 analizy systemów komputerowych, badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, badania w dziedzinie
hazardu i rozrywki, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji
oprogramowania, opracowywanie projektów technicznych,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych.
(210) 509206
(220) 2020 01 20
(731) SZOPA JAKUB, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) BOSS TAXI
(510), (511) 39 usługi taksówek, usługi w zakresie samochodowego transportu osobowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

509209
(220) 2020 01 20
SZOPA JAKUB, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
BOSS TAXI

(531) 29.01.12, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 39 usługi taksówek, usługi w zakresie samochodowego transportu osobowego.
509212
(220) 2020 01 20
SZKOLENIA OSTEOPATYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZKOŁA OSTEOPATII PEDIATRYCZNEJ MARCIN
GANOWSKI
(210)
(731)
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(531) 02.05.30, 04.05.03, 26.03.04, 02.05.24, 27.05.01
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, nauczanie i szkolenia,
usługi szkolenia personelu, prowadzenia warsztatów [szkolenia], szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, 44 osteopatia, opieka zdrowotna związana z osteopatią.
509213
(220) 2020 01 20
SZKOLENIA OSTEOPATYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSTEOPATHIC INTEGRATION BY MARCIN GANOWSKI
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.03.04, 26.03.10, 26.15.15, 27.05.01
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, nauczanie i szkolenia,
usługi szkolenia personelu, 44 osteopatia, opieka zdrowotna
związana z osteopatią.
(210) 509218
(220) 2020 01 20
(731) ŻAKOWSKI MACIEJ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DreamAir
(510), (511) 39 zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek,
usługi biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, usługi
doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, organizacja wiz podróżnych, paszportów i dokumentów na podróż
dla osób wyjeżdżających za granicę, pilotowanie, rezerwacja
miejsc na podróż, rezerwacja transportu, transport pasażerski, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, wynajem
statków powietrznych, wynajem systemów nawigacyjnych,
usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek,
transport powietrzny, organizowanie rejsów, organizowanie
transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, transport lotniczy, hol szybowców, loty
patrolowe i widokowe, przewóz osób, loty pokazowe, loty
promocyjno-reklamowe, 41 organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja filmów, innych niż reklamowe, przekazywanie know-how [szkolenia], rezerwowanie miejsc na pokazy,
usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, dystrybucja
filmów, informacja o imprezach rozrywkowych, kształcenie
praktyczne [pokazy], usługi rozrywkowe, planowanie przyjęć [rozrywka], organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, działalność sportowa
i kulturalna związana z lotnictwem, działalność edukacyjna
związana z lotnictwem, udostępnianie sprzętu do skoków
spadochronowych, usługi fotografii lotniczej.
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509228
(220) 2020 01 20
CYGMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) FOXRIM
(510), (511) 11 sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, urządzenia
do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, oświetlenie
i reflektory oświetleniowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza,
12 hulajnogi, rowery, lądowe pojazdy i środki transportu.
(210)
(731)

509230
(220) 2020 01 20
FF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) LIOCAT
(510), (511) 9 myszki komputerowe, podkładki pod myszki, słuchawki, klawiatury, mikrofony, kamery internetowe,
urządzenia peryferyjne dostosowane do użytku z komputerami i innymi urządzeniami inteligentnymi, pobieralne
gry komputerowe, nagrane dyski laserowe zawierające gry,
oprogramowanie, oprogramowanie gier, monitory, komputery i sprzęt komputerowy, komputery przenośne [laptopy],
20 meble komputerowe.
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) desk

(210)
(731)

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

509243
(220) 2020 01 20
HAJDUK KAMIL PIOTR, Niechorze
(znak słowno-graficzny)
H

(531) 01.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, hotele, hostele
i pensjonat, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne.
509245
(220) 2020 01 20
TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW
SPOŁECZNYCH ALPI, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TULONE

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 02.09.14, 26.01.01, 26.01.05, 27.05.01
(510), (511) 30 świeży makaron ravioli [gotowe] suche
i świeże makarony, kluski i pierogi soba [japoński makaron
z gryki].
(210)
(731)

509249
(220) 2020 01 21
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE PAXER JOLANTA
PRUSINOWSKA, GRZEGORZ PRUSINOWSKI SPÓŁKA
JAWNA, Olsztyn

(531) 26.04.02, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 segregatory, etykiety.
(210)
(731)
(540)
(540)

509264
(220) 2020 01 21
KUROPATWA ARTUR, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
solareagle

(531) 01.03.02, 01.03.11, 15.09.10, 27.05.01
(510), (511) 9 panele słoneczne do wytwarzania energii
elektrycznej.
(210) 509266
(220) 2020 01 21
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) HIALEYE DUO
(510), (511) 3 kosmetyki, peelingi, preparaty do demakijażu, maści do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne,
pomady do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna,
olejki do celów kosmetycznych, preparaty do opalania, preparaty kosmetyczne do odchudzania, maseczki kosmetyczne, preparaty do kąpieli, szampony, mydła, mydła lecznicze,
mydła w płynie, preparaty do pielęgnacji włosów, pasty
i płyny do zębów, środki do płukania ust, emulsje, lotony,
preparaty do wybielania skóry, żele do mycia ciała, 5 leki
i produkty lecznicze, witaminy, preparaty witaminowe, antybiotyki, antyseptyki, środki do leczenia oparzeń, środki
przeciwbólowe, pastylki i pigułki do celów farmaceutycznych, minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki
do żywności, wody mineralne do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
preparaty ziołowe do celów leczniczych.
(210)
(731)
(540)
(540)

509269
(220) 2020 01 21
WIKTOREK MILENA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
FLOWER STORE est. 2015
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(531)

26.04.02, 26.04.07, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.22, 27.05.01,
27.07.01, 24.17.02
(510), (511) 35 usługi umożliwiające konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, świadczone
przez sklepy detaliczne i hurtownie oraz za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, przez sklepy internetowe, telesklepy, w zakresie obejmującym: kwiaty świeże, kwiaty cięte, bukiety z kwiatów świeżych, bukiety z kwiatów świeżych
w pudełkach, dekoracje kwiatowe z kwiatów świeżych, wieńce ze świeżych kwiatów, kompozycje ze świeżych kwiatów,
aranżacje z żywych kwiatów, girlandy z kwiatów naturalnych,
bukieciki żywych kwiatów przypinane do ubrania, kwiaty
suszone, kompozycje z kwiatów suszonych, dekoracje kwiatowe z kwiatów suszonych, bukiety z kwiatów suszonych,
wieńce z suszonych kwiatów, suszone kwiaty do butonierki,
aranżacje z kwiatów suszonych do celów dekoracyjnych, cebulki kwiatowe, nasiona kwiatów, kwiaty sztuczne, kompozycje z kwiatów sztucznych, wieńce z kwiatów sztucznych,
sztuczne kwiaty w bukietach, stojaki na doniczki z kwiatami,
okolicznościowe stojaki na kwiaty, kosze z wikliny na kwiaty, tyczki do kwiatów z klejonki bambusowej, kwietniki,
wiszące kosze na kwiaty z materiałów niemetalowych, doniczki na kwiaty, pojemniki na kwiaty, miski na kwiaty, kosze
na kwiaty, wazony na kwiaty, stojaki na kwiaty, strzykawki
do kwiatów, podpórki, uchwyty do kwiatów i roślin do układania kwiatów, misy na dekoracje kwiatowe, uchwyty na doniczki na kwiaty, wsporniki do podtrzymywania kwiatów
i roślin doniczkowych, podstawki pod doniczki na kwiaty,
zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, usługi świadczone przez franczyzodawcę w zakresie pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą kwiatów i w zarządzaniu działalnością gospodarczą związaną
ze sprzedażą kwiatów w oparciu o umowę franszyzy, 39 dostarczanie kwiatów i kompozycji kwiatowych, pakowanie
i transport.
(210)
(731)
(540)
(540)

509285
(220) 2020 01 21
KAPSA ADRIAN, Gniezno
(znak słowno-graficzny)
KAPSA MEBLE design

12.01.21, 12.01.25, 12.03.02, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.16,
26.01.19, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, meble łazienkowe, meble sypialne,
szafy [meble], lustra [meble], skrzynie [meble], komody [meble], meble domowe, meble kuchenne, meble drewniane,
meble wielofunkcyjne, szafki [meble], meble biurowe, meble
szkolne, meble skórzane, biurka, stoły, krzesła, toaletki [meble], regały [meble], meble wypoczynkowe, półki [meble],
stojaki wielofunkcyjne [meble], meble ze szkła, stanowiska
pracy [meble], półki ścienne [meble], sprzęt biurowy [meble],
meble do salonu, półki wiszące [meble], meble ogrodowe
[patio], regały drewniane [meble], meble zawierające łóżka,
meble do siedzenia, meble dla dzieci, łóżka, łóżka piętrowe,
łóżka sako, łóżka drewniane, łóżka dziecięce, łóżka składane,
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łóżka przenośne, łóżka futonowe [meble], łóżka składane dla
dzieci, łóżka ze schowkiem [szufladami], łóżka zawierające
stelaże do tapczanów, łóżka zawierające materace z wkładem sprężynowym, materace łóżkowe, składane łóżka, wodne łóżka, regulowane łóżka, fotele, rozkładane fotele, fotele
wypoczynkowe, fotele bujane, fotele biurowe, fotele rozkładane w łóżka, fotele rozkładane z podnóżkiem, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, fotele rozkładane z odchylanym
oparciem, rozkładane fotele [do siedzenia i spania], sofy, sofy
rozkładane, sofy rozsuwane, sofa nadmuchiwana, sofy ścienne, narożniki [meble], meble modułowe [kombinowane].
509288
(220) 2020 01 21
DEMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Mielec
(540) (znak słowny)
(540) WOOKAH
(510), (511) 34 elektroniczne fajki wodne, fajki wodne, fajki
wodne oraz tytoń i węgielki do użytku z fajkami wodnymi,
akcesoria do fajek wodnych, mianowicie: wymienne głowice,
węże, dzbany, szczypce do węgielków, ustniki, folia, osłony
od wiatru, osłony, wymienne końcówki do węża, wtyczki do węża, osłony dzbana, zestawy uszczelek, uchwyty
do węgielków oraz zestawy do czyszczenia, aromatyzowane
mieszanki tytoniu i melasy do palenia w fajkach wodnych,
43 usługi barów z fajkami wodnymi.
(210)
(731)

509289
(220) 2020 01 21
EDAN SYSTEMY KOMINOWE I INSTALACYJNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDAN

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 6 kominy stalowe, metalowe końcówki kominowe, kominowe trzony metalowe, deflektory kominowe
metalowe, nasady kominowe metalowe, metalowe kanały
wentylacyjne, metalowe kanały grzewcze, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: kominy stalowe, metalowe
końcówki kominowe, kominowe trzony metalowe, deflektory kominowe metalowe, nasady kominowe metalowe,
metalowe kanały wentylacyjne, metalowe kanały grzewcze,
kominki, piece grzewcze, instalacje wentylacyjne, instalacje
grzewcze, kominy niemetalowe.

(531)

509291
(220) 2020 01 21
EDAN SYSTEMY KOMINOWE I INSTALACYJNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) EDAN
(510), (511) 6 kominy stalowe, metalowe końcówki kominowe, kominowe trzony metalowe, deflektory kominowe
metalowe, nasady kominowe metalowe, metalowe kanały
wentylacyjne, metalowe kanały grzewcze, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: kominy stalowe, metalowe
końcówki kominowe, kominowe trzony metalowe, deflektory kominowe metalowe, nasady kominowe metalowe,
(210)
(731)
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metalowe kanały wentylacyjne, metalowe kanały grzewcze,
kominki, piece grzewcze, instalacje wentylacyjne, instalacje
grzewcze, kominy niemetalowe.
(210) 509292
(220) 2020 01 21
(731) WIKIRA MACIEJ HANDEL-USŁUGI, Lublin
(540) (znak graficzny)
(540)

Nr ZT9/2020

(540) ATOUTLET

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż internetowa sprzętu komputerowego.
509313
(220) 2020 01 22
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY
SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H₂O₂
(210)
(731)

(531) 26.13.25
(510), (511) 25 odzież.
509293
(220) 2020 01 21
FLORO-HUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Jasienica Rosielna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLORO-HUM
(210)
(731)

(531)

26.04.02, 26.04.09, 26.04.15, 26.04.22, 29.01.13, 27.05.01,
24.17.25
(510), (511) 1 ziemia doniczkowa, ziemia próchnicza, kompost, torf, biohumus, nawozy i podłoża dla krzewów i innych
roślin ozdobnych, preparaty do użyźniania gleby, 31 drzewa liściaste, krzewy i drzewa iglaste, krzewy żywopłotowe,
drzewa i krzewy ozdobne alejowe, pnącza, skalniaki, kwiaty
naturalne, róże, paprocie i kaktusy, nasiona, cebulki i rozsady
do hodowli roślin, sadzonki, kora surowa.

(531) 01.15.15, 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych na bazie aktywnego tlenu: utleniacze na bazie aktywnego tlenu, wybielacze do celów przemysłowych na bazie aktywnego tlenu, nadtlenek wodoru,
3 środki wybielające i inne substancje na bazie aktywnego
tlenu stosowane w praniu, czyszczeniu, w środkach do pielęgnacji włosów i czyszczenia zębów, woda utleniona do celów kosmetycznych, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne na bazie aktywnego tlenu, środki odkażające do celów
medycznych i materiały dentystyczne na bazie aktywnego
tlenu.
509315
(220) 2020 01 22
BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIODOMIERZ
(210)
(731)

509297
(220) 2020 01 21
GRAVITON II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) carberry
(210)
(731)

(531)

03.13.04, 03.13.24, 17.01.02, 26.05.01, 26.05.15, 26.05.18,
26.05.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 aerometry, gęstościomierze, przyrządy pomiarowe, urządzenia do analizy żywności, cukromierze, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, densymetry.
(531) 05.07.09, 05.07.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklamowanie samochodów na sprzedaż
i usług związanych z mobilnością za pośrednictwem
Internetu.
509310
(220) 2020 01 22
AT-OUTLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

509321
(220) 2020 01 22
JARCZYŃSKI ARTUR JARCZYŃSKI ART GROUP,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Otto Pompieri
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu detalicznego z artykułami spożywczymi przetworzonymi i nieprzetworzonymi,
słodyczami, napojami alkoholowymi, bezalkoholowymi,
wyrobami garmażeryjnymi, wyrobami tytoniowymi, upominkowymi, artykułami przemysłowymi, 41 usługi związane
(210)
(731)

Nr ZT9/2020
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z organizowaniem, prowadzeniem dyskotek, zabaw, balów,
przyjęć, klubów towarzyskich, 43 zaopatrzenie w żywność
i napoje, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem
restauracji, barów, kawiarni, pubów, usługi związane z przygotowaniem, wydawaniem, dostarczaniem posiłków i napojów, catering.
509335
(220) 2020 01 22
LAMEL TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C U CUT & USE

(210)
(731)

(531) 24.17.25, 26.15.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 folie ochronne dostosowane do urządzeń
elektronicznych i mobilnych w tym telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, notebooków, palmtopów,
ekranów komputerowych, plotery, zestaw do wycinania folii
ochronnych dostosowanych do urządzeń elektronicznych
i mobilnych składający się z plotera, oprogramowania i materiałów ochronnych.
509343
(220) 2020 01 23
NOVAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) MEDNOVA
(510), (511) 10 aparatura, sprzęt, instrumenty i artykuły medyczne, w tym także do zabiegów rehabilitacyjnych i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne, higieniczne artykuły gumowe, rękawiczki chirurgiczne, ciśnieniomierze lekarskie,
temblaki, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
protezy, irygatory, aspiratory do nosa, butelki dla niemowląt, smoczki dziecięce, smoczki do butelek do karmienia,
masażery do ciała / oczu / karku / twarzy, maty masujące,
fotele masujące, poduszki podgrzewane elektrycznie do celów leczniczych, urządzenia do aromaterapii, respiratory,
specjalistyczne meble do użytku medycznego, 35 usługi
przedstawicielskie w zakresie prowadzenia interesów firm
zagranicznych, usługi badania rynku, usługi menadżerskie,
reklama oraz informacja handlowa w dziedzinie sprzętu
medycznego oraz komputerowego, promocja sprzedaży,
pośrednictwo handlowe w zakresie produktów, aparatów,
urządzeń i instrumentów dla celów leczniczych i medycznych oraz sprzętu i artykułów branży komputerowej, usługi
w zakresie prowadzenia sprzedaży, także z wykorzystaniem
sieci Internetu, następujących towarów: aparaty, sprzęt, instrumenty i artykuły medyczne, w tym także do zabiegów
rehabilitacyjnych, stomatologiczne i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne, higieniczne artykuły gumowe, rękawiczki
chirurgiczne, temblaki, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, protezy kończyn, oczu i zębów, ciśnieniomierze
lekarskie, specjalistyczne meble do użytku medycznego,
(210)
(731)
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sprzęt i artykuły branży komputerowej, 37 usługi w zakresie
prowadzenia serwisu technicznego w dziedzinie sprzętu
medycznego, usługi w zakresie instalowania oraz wykonywania konserwacji i napraw sprzętu komputerowego.
(210) 509381
(220) 2020 01 23
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały
(540) (znak słowny)
(540) TARCZYŃSKI WEGE TABLE
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wegetariańskie, substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa,
kiełbaski wegetariańskie, pasztet warzywny, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, substytuty
drobiu, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi,
przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przystawki na bazie warzyw, przeciery warzywne, sałatki warzywne, hummus, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne,
gotowe produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu,
mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw,
substytuty mięsa na bazie warzyw, warzywa mrożone, warzywa rosołowe, koncentraty zup, kostki bulionowe, mieszanki do zup, pasty do zup, wywar, bulion, wywar z warzyw, zupy, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, tłuszcze jadalne, mieszanka olejów [do celów spożywczych],
oleje jadalne, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie
sera, sałatki z roślin strączkowych, rośliny strączkowe przetworzone, konserwowe rośliny strączkowe, suche nasiona
roślin strączkowych, nasiona roślin strączkowych w puszce,
pasty na bazie roślin strączkowych, oleje roślinne do celów
spożywczych, tłuszcze roślinne do celów spożywczych,
przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy
i nasiona roślin strączkowych), formowane teksturowane
białko roślinne do użytku jako substytut mięsa, warzywa
przetworzone, pasty warzywne, gotowe dania warzywne,
potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, 30 bagietki z nadzieniem, bułki nadziewane, kanapki, chipsy [produkty zbożowe], zawijana kanapka typu wrap, paszteciki,
placki z nadzieniem z warzyw, naleśniki, krakersy o smaku
warzyw, puddingi, pierożki ravioli, pizza, calzone [rodzaj
pizzy w kształcie pieroga], lasagne, makarony zawierające
nadzienia, ciasto makaronowe nadziewane, ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, mrożone produkty z ciasta
nadziewane warzywami, miękkie precle, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, muesli, dodatki
glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe i przyprawy, przyprawy, mieszanki przypraw, przyprawy do pieczenia, marynaty, sosy, pesto [sos], zioła do celów spożywczych, preparaty do przygotowywania sosów do pieczeni,
przekąski na bazie zbóż, solone wyroby piekarnicze, placki
bez mięsa, zagęszczacze warzywne, papki warzywne (sosy
- żywność), placki z nadzieniem z warzyw, wyroby piekarnicze z warzywami.
(210) 509386
(220) 2020 01 23
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały
(540) (znak słowny)
(540) TARCZYŃSKI WEGETABLE
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wegetariańskie, substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa,
kiełbaski wegetariańskie, pasztet warzywny, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, substytuty
drobiu, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi,
przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przystawki na bazie warzyw, przeciery warzywne, sałatki wa-
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rzywne, hummus, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne,
gotowe produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu,
mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw,
substytuty mięsa na bazie warzyw, warzywa mrożone, warzywa rosołowe, koncentraty zup, kostki bulionowe, mieszanki do zup, pasty do zup, wywar, bulion, wywar z warzyw, zupy, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, tłuszcze jadalne, mieszanka olejów [do celów spożywczych],
oleje jadalne, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie
sera, sałatki z roślin strączkowych, rośliny strączkowe przetworzone, konserwowe rośliny strączkowe, suche nasiona
roślin strączkowych, nasiona roślin strączkowych w puszce,
pasty na bazie roślin strączkowych, oleje roślinne do celów
spożywczych, tłuszcze roślinne do celów spożywczych,
przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy
i nasiona roślin strączkowych), formowane teksturowane
białko roślinne do użytku jako substytut mięsa, warzywa
przetworzone, pasty warzywne, gotowe dania warzywne,
potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, 30 bagietki z nadzieniem, bułki nadziewane, kanapki, chipsy [produkty zbożowe], zawijana kanapka typu wrap, paszteciki,
placki z nadzieniem z warzyw, naleśniki, krakersy o smaku
warzyw, puddingi, pierożki ravioli, pizza, calzone [rodzaj
pizzy w kształcie pieroga], lasagne, makarony zawierające
nadzienia, ciasto makaronowe nadziewane, ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, mrożone produkty z ciasta
nadziewane warzywami, miękkie precle, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, muesli, dodatki
glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe i przyprawy, przyprawy, mieszanki przypraw, przyprawy do pieczenia, marynaty, sosy, pesto [sos], zioła do celów spożywczych, preparaty do przygotowywania sosów do pieczeni,
przekąski na bazie zbóż, solone wyroby piekarnicze, placki
bez mięsa, zagęszczacze warzywne, papki warzywne (sosy
- żywność), placki z nadzieniem z warzyw, wyroby piekarnicze z warzywami.
509397
(220) 2020 01 24
KARAT PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIURO NIERUCHOMOŚCI Karat Property
(210)
(731)

Nr ZT9/2020

(540)

(531)

03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 24.01.09, 26.05.01, 26.05.15,
29.01.14
(510), (511) 13 broń i amunicja, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z bronią, 41 szkolenia.
509406
(220) 2020 01 24
ADMAYER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) DELIBIKE
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie do świadczenia usług transportowych,
oprogramowanie do świadczenia usług zaopatrzenia w żywność i napoje, oprogramowanie do zarządzania logistyką dostaw, oprogramowanie dla kurierów, oprogramowanie dla
kurierów rowerowych, oprogramowanie służące do otwierania zdalnych zamknięć, zwłaszcza zamknięć rowerowych,
zdalnie sterowane elektryczne zamki rowerowe, 12 pojazdy do poruszania się po lądzie, rowery, rowery elektryczne,
rowery transportowe, rowery transportowe przeznaczone
do przewożenia jedzenia, rowery transportowe wyposażone
w elektroniczny system śledzenia i blokowania, zdalnie sterowane blokady rowerowe, przyczepy rowerowe, bagażniki
rowerowe, 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów
jak: oprogramowanie, pojazdy do poruszania się po lądzie,
rowery, rowery elektryczne, rowery transportowe, rowery
transportowe przeznaczone do przewożenia jedzenia, rowery transportowe wyposażone w elektroniczny system
śledzenia i blokowania, zdalnie sterowane blokady rowerowe, 42 oprogramowanie jako usługa (SaaS) do świadczenia
usług transportowych, oprogramowanie jako usługa (SaaS)
do świadczenia usług zaopatrzenia w żywność i napoje,
oprogramowanie jako usługa (SaaS) do zarządzania logistyką dostaw, oprogramowanie jako usługa (SaaS) dla kurierów,
oprogramowanie jako usługa (SaaS) dla kurierów rowerowych, oprogramowanie jako usługa (SaaS) służące do otwierania zdalnych zamknięć, zwłaszcza zamknięć rowerowych,
oprogramowanie jako usługa (SaaS).
(210)
(731)

509421
(220) 2020 01 24
KUBICA JĘDRZEJ JÓZEF QUBE-ELECTRONICS,
Świerklaniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUBICA
(210)
(731)

(531)

26.04.04, 26.04.09, 26.04.12, 26.04.16, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym.
(210) 509405
(220) 2020 01 24
(731) GARLAK PAWEŁ MULTI-GUN PL, Suchy Dwór
(540) (znak graficzny)

(531) 11.03.03, 11.03.25, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa, herbata, czekolada.
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509424
(220) 2020 01 24
PANTEON R. ŁAPIŃSKI, M. ŁAPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA,
Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Rukola
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, pizzerie, usługi świadczone przez bary bistro, bary szybkiej obsługi [snack-bary], usługi
kawiarni, usługi w zakresie prowadzenia cukierni, usługi w zakresie prowadzenia lodziarni, usługi przyczep gastronomicznych,
restauracje oferujące dania na wynos, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, przygotowywanie dań i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, usługi cateringu zewnętrznego,
udostępnianie pomieszczeń na spotkania.
(210)
(731)

509427
(220) 2020 01 24
EKAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kozy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EkaMedica CleanFiber funkcjonalny
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi - mające w szczególności postać soków lub napojów typu smoothie, preparaty witaminowe, preparaty dietetyczne nie do użytku
medycznego, suplementy odżywcze, suplementy diety
poprawiające kondycję i wytrzymałość, immunostymulanty,
suplementy diety i preparaty z błonnikiem, 32 bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe,
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje na bazie
owoców lub warzyw, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje typu smoothie, soki, syropy do napojów.
509431
(220) 2020 01 24
EKAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kozy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EkaMedica NutriFiber funkcjonalny

(210)
(731)

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

509439
(220) 2020 01 24
POPŁAWSKI GRZEGORZ INGEO, Białystok
(znak słowno-graficzny)
acurel

(531) 26.04.09, 26.04.11, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 8 ostrza do elektrycznych maszynek do golenia,
9 urządzenia GPS, termostaty pokojowe, włączniki światła,
piloty zdalnego sterowania, fotokomórki, sprzęt endoskopowy do celów przemysłowych, kamery nadzorujące, urządzenia pomiarowe, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych
(elektryczne i mechaniczne), 11 instalacje ogrzewania podłogowego, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online
w zakresie następujących towarów: ostrza do elektrycznych
maszynek do golenia, urządzenia GPS, termostaty pokojowe,
włączniki światła, piloty zdalnego sterowania, fotokomórki,
sprzęt endoskopowy do celów przemysłowych, kamery nadzorujące, urządzenia pomiarowe, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), instalacje
ogrzewania podłogowego.
509441
(220) 2020 01 23
SPARK-CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hemp wizards
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające,
34 papierosy elektroniczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi - mające w szczególności postać soków lub napojów typu smoothie, preparaty witaminowe, preparaty dietetyczne nie do użytku
medycznego, suplementy odżywcze, suplementy diety
poprawiające kondycję i wytrzymałość, immunostymulanty,
suplementy diety i preparaty z błonnikiem, 32 bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe,
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje na bazie
owoców lub warzyw, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje typu smoothie, soki, syropy do napojów.
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509469
(220) 2020 01 27
SEKUŁA MIROSŁAW P.P.H. ELGIS, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ELGiS ELGIS Garbatka

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.15.03
(510), (511) 6 maszty [słupy] metalowe, metalowe konstrukcje, metalowe barierki ochronne dla kolei, ogrodzenia
metalowe, balustrady metalowe, metalowe słupy trakcyj-

96

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

ne, 9 pulpity rozdzielcze [elektryczność], tablice rozdzielcze
[elektryczność], dotykowe tablice rozdzielcze, instalacje
elektryczne, aparatura i urządzenia do przewodzenia energii
elektrycznej, aparatura i urządzenia do przełączania energii elektrycznej, aparatura kontrolna [energia elektryczna],
aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności,
urządzenia do pomiaru rezystancji, urządzenia do pomiaru oporności, cyfrowe przyrządy pomiarowe do pulpitów
sterowniczych, maszty antenowe, skrzynki przyłączeniowe [elektryczność], puszki przyłączeniowe [elektryczność],
baterie słoneczne, przewody elektryczne, transformatory,
modemy, przełączniki elektryczne, wyłączniki elektryczne
[przełączniki], reduktory prędkości [elektryczne], złącza elektryczne, 11 latarnie oświetleniowe, instalacje oświetleniowe,
elementy oświetleniowe, lampy oświetleniowe, elektryczne instalacje oświetleniowe, mobilne wieże oświetleniowe,
urządzenia oświetleniowe sterowane komputerowo, urządzenia i instalacje oświetleniowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: maszty [słupy] metalowe, metalowe
konstrukcje, metalowe barierki ochronne dla kolei, ogrodzenia metalowe, balustrady metalowe, metalowe slupy trakcyjne, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży
wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: pulpity rozdzielcze [elektryczność], tablice rozdzielcze [elektryczność],
dotykowe tablice rozdzielcze, instalacje elektryczne, aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej,
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aparatura i urządzenia do przełączania energii elektrycznej,
aparatura kontrolna [energia elektryczna], aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, urządzenia do pomiaru rezystancji, urządzenia do pomiaru oporności, cyfrowe
przyrządy pomiarowe do pulpitów sterowniczych, maszty
antenowe, skrzynki przyłączeniowe [elektryczność], puszki
przyłączeniowe [elektryczność], baterie słoneczne, przewody elektryczne, transformatory, modemy, przełączniki
elektryczne, wyłączniki elektryczne [przełączniki], reduktory
prędkości [elektryczne], złącza elektryczne, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez
Internet takich towarów jak: latarnie oświetleniowe, instalacje oświetleniowe, elementy oświetleniowe, lampy oświetleniowe, elektryczne instalacje oświetleniowe, mobilne wieże
oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe sterowane komputerowo, urządzenia i instalacje oświetleniowe.
509487
(220) 2020 01 27
ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie
(540) (znak słowny)
(540) GOX
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów, elektryczne
rowery składane, hulajnogi (pojazdy), hulajnogi z pedałami,
pojazdy elektryczne, rowery elektryczne.
(210)
(731)

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

502946, 503929, 504545, 508390, 508786, 509040, 509100, 509139, 509140, 509293, 509313

2

504545, 509100

3

492176, 500405, 501071, 501074, 501075, 501076, 501077, 501081, 501082, 501085, 501087, 502096, 502382,
502946, 506134, 506172, 507539, 507653, 507654, 507712, 508197, 508249, 508341, 508389, 508465, 508482,
508527, 508585, 508586, 509010, 509266, 509313

4

503593, 508321

5

501071, 501074, 501075, 501076, 501077, 501081, 501082, 501084, 501085, 501087, 501444, 502075, 502096,
502098, 502123, 502138, 502174, 502389, 502946, 503929, 505998, 506172, 506183, 506831, 506834, 507276,
507653, 507654, 508016, 508158, 508167, 508197, 508198, 508210, 508249, 508389, 508390, 508393, 508405,
508481, 508584, 508953, 509040, 509044, 509266, 509313, 509427, 509431, 509441

6

501463, 502264, 506180, 507634, 507765, 507861, 508337, 509289, 509291, 509469

7

501455, 502163, 506180, 507765, 508234, 508888

8

508888, 509439

9

499848, 502158, 502165, 502215, 502364, 503748, 504715, 505542, 505713, 507414, 507470, 507474, 507479,
507988, 508118, 508224, 508256, 508317, 508346, 508403, 508528, 508541, 508790, 508938, 508941, 509045,
509046, 509061, 509063, 509073, 509148, 509193, 509230, 509264, 509315, 509335, 509406, 509439, 509469

10

501071, 501074, 501075, 501076, 501077, 501081, 501082, 501084, 501085, 501087, 502141, 504442, 507414,
508197, 509343

11

502156, 508339, 508345, 508763, 509228, 509439, 509469

12

501356, 502054, 509228, 509406, 509487

13

509405

14

502215, 506134, 509010

15

502240

16

493661, 499848, 502093, 502094, 502215, 502264, 502267, 502287, 503748, 505720, 507474, 507479, 508256,
508366, 508403, 508528, 508541, 508790, 509033, 509073, 509096, 509249

17

502264, 503366, 504283, 504545, 507815, 508786, 508962, 509075

18

493661, 502215, 502267, 505097, 505720, 507653, 507654, 509010

19

504283, 504497, 504545, 507065, 507086, 507090, 507861, 508192, 508321, 508602

20

493661, 499829, 501356, 504442, 506029, 507653, 507654, 508011, 509059, 509230, 509285

21

502267, 503366, 505720, 507474, 507479, 507653, 507654

22

503366

23

503366

24

503366, 506029

25

502158, 502165, 502215, 502267, 502329, 503748, 505097, 505165, 505542, 505720, 506134, 507276, 507474,
507479, 508210, 508213, 508217, 508223, 508850, 509010, 509073, 509075, 509292

27

504442

28

501356, 502215, 502240, 502267, 502329, 504334, 505920, 507474, 507479, 507653, 507654, 507988, 508681,
508862, 509073

29

502044, 502138, 506183, 506897, 506898, 507660, 507745, 508164, 508165, 508167, 508215, 508226, 508443,
508445, 508794, 508895, 509110, 509111, 509183, 509381, 509386

30

502101, 502139, 502419, 504135, 505165, 507652, 507745, 508046, 508167, 508210, 508561, 508567, 508570,
508765, 508767, 508774, 508895, 509077, 509111, 509245, 509381, 509386, 509421
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2

1

31

501506, 502044, 503929, 504406, 507653, 507654, 507660, 508016, 508481, 508794, 509111, 509293

32

502099, 502100, 502101, 502158, 502165, 502419, 505165, 505793, 505794, 507543, 508167, 508210, 508252,
508327, 508774, 508775, 508794, 509034, 509427, 509431

33

505543, 505641, 505692, 505695, 508212, 508327, 508533, 508775, 509055, 509058, 509070, 509171, 509174,
509176, 509178

34

502215, 508393, 509288, 509441

35

492769, 494524, 499848, 501281, 501356, 501505, 501507, 502093, 502094, 502115, 502156, 502158, 502163,
502165, 502215, 502260, 502264, 502287, 502364, 502404, 504252, 504318, 504334, 504406, 504442, 504588,
504706, 504715, 505097, 505277, 505542, 505603, 505604, 505639, 505640, 505641, 505648, 505720, 506118,
506183, 506831, 506897, 506898, 507147, 507148, 507149, 507150, 507276, 507410, 507474, 507479, 507539,
507745, 507861, 508071, 508118, 508210, 508213, 508217, 508223, 508256, 508273, 508317, 508341, 508346,
508366, 508389, 508393, 508403, 508484, 508485, 508487, 508490, 508533, 508844, 508846, 509042, 509051,
509075, 509096, 509100, 509106, 509147, 509148, 509171, 509174, 509176, 509178, 509185, 509193, 509269,
509289, 509291, 509297, 509310, 509321, 509343, 509405, 509406, 509439, 509469

36

499867, 501505, 502265, 503827, 504318, 504715, 506029, 506042, 506152, 507147, 507148, 507149, 507150,
508346, 508405, 508484, 508485, 508487, 508490, 508540, 508815, 508817, 508844, 508846, 509062, 509064,
509090, 509147, 509187, 509189, 509397

37

499825, 502156, 502215, 502265, 504318, 504497, 504715, 506042, 507065, 507086, 507090, 507147, 507148,
507149, 507150, 507815, 507861, 508192, 508484, 508485, 508487, 508602, 508763, 508815, 508817, 509343

38

501414, 501505, 502130, 502158, 502165, 502215, 503748, 504406, 504588, 504715, 507276, 507474, 507479,
507624, 508317, 508346

39

501281, 501506, 501507, 502234, 502260, 503593, 504318, 504715, 507012, 508384, 508490, 508794, 509075,
509106, 509206, 509209, 509218, 509269

40

502264, 503593, 504497

41

492769, 493661, 499571, 499832, 499845, 499848, 501507, 502130, 502158, 502165, 502215, 502240, 502287,
502329, 503748, 503779, 504334, 504640, 506118, 506152, 507011, 507276, 507410, 507474, 507479, 507652,
508011, 508071, 508210, 508256, 508341, 508366, 508384, 508394, 508396, 508399, 508403, 508405, 508528,
508541, 508790, 508844, 508846, 508892, 509035, 509044, 509073, 509153, 509200, 509212, 509213, 509218,
509321, 509405

42

493661, 494524, 499825, 501505, 502130, 502215, 502364, 502404, 503593, 504588, 504715, 505277, 505603,
505604, 505639, 505640, 505648, 507147, 507148, 507149, 507150, 507470, 507643, 507644, 508118, 508230,
508317, 508346, 508484, 508485, 508490, 508602, 508844, 508846, 509100, 509148, 509200, 509406

43

492769, 501506, 503826, 504318, 506152, 506818, 506897, 506898, 507147, 507148, 507149, 507150, 507395,
507398, 507419, 507505, 507652, 508213, 508217, 508223, 508366, 508405, 508481, 509064, 509106, 509156,
509243, 509288, 509321, 509424

44

498146, 501456, 501506, 502382, 504318, 506152, 506172, 507276, 507410, 507643, 507644, 508071, 508208,
508341, 508366, 508405, 508481, 508484, 508485, 508892, 509064, 509076, 509154, 509170, 509212, 509213

45

497806, 502364, 504706, 505639, 505640, 505648, 507643, 507644, 508844, 508846, 509090, 509148

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

(nie) POWINIENEŚ Towarzyska gra karciana
dla okropnych ludzi, którzy lubią się śmiać
bez zahamowań
„DAMPOL” IMPORT-EXPORT
3M TRANS
4MOVE HYDRO MAGIC
4MOVE PURE MAGIC
590
69 eyes
acurel
agilito
Aktywuj przyszłość
ALART
Aldo S
Aleric DESLO ACTIVE
Aleric DESLO ACTIVE
Aleric
AMINO ULTRA
Anksil
Apetyt na... indyka TRUST 4 FOOD Łukosz
apteka FIT www.apteka.fit
ARSmedia
ART MEDICA
ATOUTLET
AURORA
Aurosolin
AUROVITAS
AUTONATOR.PL AUTO MOTO PREZENT
MOTORYZACYJNY
AVIA
aviatSYSTEM
BABYGO
Bakajoko ZWNS
Beskid Zdrój
BestBet24 BUKMACHER! www.bestbet24.pl
BIAŁOBRZESKIE MORSY
Bico Medica Centrum Biorezonansu
i Profilaktyki Zdrowia
BIESZCZADZKI SZNYT
BIFIX BI FIT
BIOCERT
Bioxydium Complex
Bioxydium
Bioxytium Complex
Bioxytium

508862
501506
502234
502100
502099
502287
504252
509439
504588
507470
507643
507861
501077
501087
501085
503929
501444
509110
508389
502404
508071
509310
508485
508953
502389
508384
508321
508602
506118
505165
507543
508011
509035
498146
508165
508167
505277
508586
508585
508465
508482

BIURO NIERUCHOMOŚCI Karat Property
BOMEGALIN
BOSS TAXI
BOSS TAXI
BRAMA JURY
BROG B2B
BROWAR RZEMIEŚLNICZY BROWARS
BROWARS PREMIUM BEER Cracow Pride
Duma Krakowa
bt group poland
Buba
Burrito papas
C U CUT & USE
CałyTy
CANAL+ PLATFORMA
carberry
Centrum Modena
CERES Nastał czas piękna!
CERTYIFIKAT POLSKA FIRMA
CHARSPINE system OCT
Occipito-Cervico-Thoracic Stabilization
System
Ciech Resins
Cleanliness play Pureven
COMPAY
convention + Knowledge & Experience
CORPOMED
CROSS HERO
Czarna Wołga
cziko
Dawid
DE mono
DECISIVE WORLDWIDE
DELIBIKE
DELIKATNOŚĆ OD POKOLEŃ bambino
pianka do mycia od pierwszych dni życia
delikatnie myje i pielęgnuje skórę i włosy
Mam zaufanie Mam!
DENTOLINE CLINIC
DERMACLICK
desk
DIAMANT BIO CUKIER TRZCINOWY
100% Z NATURY
Divenoxin
dobry adres
DON ALIGHERI

509397
502138
509206
509209
503827
499848

509034
508234
502329
507652
509335
509010
502215
509297
507147
502382
505604

502141
509100
508273
494524
492769
509170
504334
508256
504406
506180
503748
509090
509406

492176
501456
509044
509249
502139
508198
502265
505543
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DreamAir
E 1929 EUROPEJSKA CAFE & RESTAURANT
EarDoctor
ECOTIO
EDAN
EDAN
EkaMedica CleanFiber funkcjonalny
EkaMedica NutriFiber funkcjonalny
ELE gont kamienny
ELEKTROOSMOZA
ELGiS ELGIS Garbatka
ellébore lumiére & beauté
EMBE PUR
e-pity prosto rozliczone
ETi Adicto
ETi Petito
ETi puf
EUROLEGE
eva Herbal Beauty
F FINANCEO FINANCE WORLD
FEELBEAR
Feimp AURELIA KUBINKA
FIDES
Filharmonia dla Dzieci
FIPRex DUO
FISHOL
FIT 6
FitNestor zdrowo z wiekiem
FLOOR No2 RESTAURANT
FLORO-HUM
FLOWER STORE est. 2015
FOD
FOXRIM
FROST
FRUCTO
FRUGO MAGIC
FRUVEGA
fumi
GAWRA
GENWAY
gethome.
GIGAVOLT
GOX
Gracjanki
GREENSTORY
GRUNTO-PLAST
H
H2O2
HALL-RENT
Hanson
HELIODON KULTURA BUDOWANIA

2

509218
507398
507414
507086
509289
509291
509427
509431
504497
502156
509469
506134
509140
509148
508561
508567
508570
497806
507712
509062
508681
507634
502260
502240
502174
505720
508208
508210
507505
509293
509269
501455
509228
508527
507660
502101
508794
508164
508366
505713
501505
509193
509487
508046
508481
504545
509243
509313
509106
507539
499825

Nr ZT9/2020
1

HELLENA ORANŻADA
HELLO DOGS
hemp wizards
HIALEYE DUO
HOTEL SOLO GOOD VIBES ONLY
HYDROOPTIMA
ICAN Business Insight
ICAN Management Review
ICAN MANAGEMENT
ICE4B quality sourcing
IKZE POCZTYLION
INOX - SPRAYER TECHNOLOGY
inoxolar
interankiety
inuVa
IONITE
IPPON GROUP
JBB Bałdyga ZE SPIŻARNI 92% MIĘSA
WIEPRZOWEGO 100% Polski Kapitał
www.jbb.pl
JoBot24
JU SHI
KKRUŚ
K Kahaki
KADET
KAPSA MEBLE design
Karczma Zapiecek
Keep it simple
Kids’ Kitchen
Kimet
KINETIK CENTRUM TERAPII RUCHOWEJ
Knoppers Baton Kokosowy
Knoppers Baton Orzeszki ziemne
KOALA DRINK PREMIUM BEVERAGE
KRAK-SYSTEM
KRÓLEWSKA ZIELARNIA
KS
KUALA DRINK PREMIUM BEVERAGE
KUBICA
KUP TU
Kurczak karmiony paszą BEZ GMO
POTWIERDZONE przez ekspertów
JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY
JAKOŚCI ŻYWNOŚCI CENTRUM JAKOŚCI
AGROEKO
Lakshmi YOGA & WELLNESS
LEGENDY METALU
LEMTECH Producent maszyn rolniczych
LIGNOSOL
LIOCAT
LOFI LOFI ROBOT
lottoland

2

508252
507624
509441
509266
506818
508584
508541
508528
508790
509075
499867
508888
508339
508118
506834
509046
508484

506183
502115
503366
509033
502054
507815
509285
507419
508774
508399
501356
509076
508765
508767
508775
508815
501507
508817
508327
509421
508490

502044
507276
504640
502163
502123
509230
505920
509200

Nr ZT9/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

LOUVE WITH LOVE
LUBICZ & FRIENDS
LUNULA
MAGNICA
MB PUR
me Seduce
MEDNOVA
Mentoring Walk
Merida
METODA KAROLA 123456789
METYL FOLIC-B12+CHOLINE
MĘSKA RZECZ
MIODOMIERZ
MK DEVELOPER
modena by CORDIA
Modena by Cordia
Modena
Mortyr
MROCZNY SEN 70% DARK DREAM
LONGINUS
MSZYCAL
MycoFast
n nenufar
NA PRZELACZY
NA PRZEŁĘCZY
Najlepsze meble w mieście - Jerozolimskie 200!
NALEWKA SZEPTUCHY z kwiatów
czarnego bzu LONGINUS
NALEWKARNIA 2008 r. LONGINUS
Nalewkarnia LONGINUS
NBS BOOSTER HUB
NBS PARK NEXT BUSINESS STEP
nexon
NIEMSO
ninanki
nośne
NOWINKA
NRDB NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA
DLA BIZNESU
obd DRZWICZKI ORTOPEDYCZNE
ONE SOLUTION
ONEAPP
ORIOLUS
Orle Gniazdo Szczyrk
Oryal Zasila mięśnie i mózg
OSADA TURYSTYCZNA CZORSZTYN
osnova
OSTEOPATHIC INTEGRATION BY MARCIN
GANOWSKI
Otibur
otoagenci

2

508217
508405
507410
502419
509139
505097
509343
503779
501463
508230
502098
505641
509315
506042
507148
507149
507150
499571
509176
502946
508197
509096
505695
505692
506029
509174
509171
509178
509189
509187
508941
508895
509073
493661
508445
504706
508763
508540
508317
504318
506152
501084
509064
508223
509213
508158
501414

101
1

Otto Pompieri
Paulo GELATERIA
Payten
Pesticol
PETNER
petner
petrolnet.pl
PetroTrend FORUM RYNKU STACJI PALIW
PH ProfitHotel FORUM RYNKU
HOTELARSKIEGO
PIĘKNO BEZ RYZYKA
PK POLSKA KULTURALNA
PLAYSMS
PLEXILAND
POEZJA
POLFLOR
polka ZAWSZE PIĘKNA
POLSKI KLASTER EKSPORTOWY
Pomóż Sobie Fundacja imienia
Moshé Feldenkraisa
POPISOWA
Pregna Mist
PROFIT HOTEL
PRZYJEMNE DO BÓLU!
rekin
RELAKSMISJA TENNIS LEAGUE
RELAKSMISJA
Reporterzy Z życia wzięte
Reporterzy. Z życia wzięte
RODZICE ROKU
ROLA SUSHIROLA
Rukola
SAMORODKI
Silberbaum Nieruchomości Luksusowe
Simultus
solareagle
SOLHERBS
SP SmartPos
SP SMARTPOS
SR sofaroom MADE IN POLAND
StabiloSan Wzmacnia serce i krążenie,
zwiększa odporność na stres świń formuła
Zdrowe serce
Stacja Benzynowa & Convenience Store
STANDARD KONTROLI BIZNESOWEJ KIKB
standard power development
stenson
Stoperan rekomenduje Elektrolity
Stoperan rekomenduje Elektrolity
Stoperan
STORKS
STORKS

2

509321
504135
504715
508390
507653
507654
508394
508396
499832
508341
508213
502130
502264
500405
509042
508249
509185
508892
508443
502096
499845
504442
508346
507011
507012
507479
507474
507988
503826
509424
509183
509147
508224
509264
506831
509061
509063
499829

508016
508403
508844
503593
501281
501074
501081
501071
509055
509070

102

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

STRATOFOLiO perfect protection
SundovitD
SYNTEX
SYSTEM CRC POLAND
SYSTEM KONTROLI BIZNESOWEJ
SZKOŁA OSTEOPATII PEDIATRYCZNEJ
MARCIN GANOWSKI
SZLACHETNA MOC SMAKU DWORY
MAGNACKIE MAGNAT NOBLESSE OBLIGE
WÓDKA Bio
ŚWIDERMAYER
tan-viet
TARCZYŃSKI WEGE TABLE
TARCZYŃSKI WEGETABLE
TAXPOINTER
TERMICA
TERMO PROTEKT
THAT’S TASTY PURE ORGANIC FLAVOR
the BEST EUROPEAN BRANDS
the Piano RESTAURANT
TIOECO
TIOEKO
TLS Developer
TOPAZ
TORPEDA
TORRI

2

508786
502075
504283
509154
508846
509212

508212
509077
507745
509381
509386
502364
508345
508962
509111
505603
509156
507090
507065
508487
508337
507765
508192

Nr ZT9/2020
1

TORUNIAK
Toruńskie
TULONE
TY DECYDUJESZ CO VAPUJESZ
Uki Green
Uki
ULTRALIGA
ULTRALIGA
Uwolnij parapet
VAMEA
VEGAN WWW.BIOCERT.PL CERTYFIKACJA
VEGAN WWW.BIOCERT.PL CERTYFIKACJA
VEGETARIAN WWW.BIOCERT.PL
CERTYFIKACJA
VERKEN
VOLCOM
WAWRZYŃCOWE HUDY
Wielkie Litery
WIELKIE LITERY.pl
WINE AVENUE
WOOKAH
Zapiecek
ZAYAVA.
ZŁOTA
ZŁOTY
ZUMBAPLANT

2

505794
505793
509245
508393
506897
506898
502158
502165
509059
505998
505640
505639
505648
505542
508938
509153
502094
502093
508533
509288
507395
508850
508226
508215
509040

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.
1432850
1470561
1473259
1513331
1513348
1513362
1513374
1513377
1513419
1513431
1513502
1513512
1513523
1513539
1513547
1513552
1513565
1513572
1513606
1513652
1513661
1513763
1513765
1513769
1513771
1513803
1513836
1513864
1513892
1513895

AQUAMATIC (2020 01 09)
CFE: 27.05.01
21
COOL ZONE (2020 01 09)
CFE: 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
25
TADFIN (2019 05 14, 2019 01 22)
5
İZFAŞ MARBLE WARSAW (2019 11 28)
CFE: 27.05.01, 29.01.01
16, 35, 41
LV (2019 12 04, 2019 06 05)
CFE: 27.05.01
9, 14, 18, 25
GLYPVIDUAL (2019 12 20, 2019 07 03)
5
LV (2019 12 04, 2019 06 05)
CFE: 02.09.01, 27.05.02
9, 14, 18, 25
GLYPVIMIN (2019 12 20, 2019 07 03)
5
FUSICUTANBETA (2019 10 23, 2019 05 31)
5
SIGALE (2019 11 25)
33
POM’RUSTIC (2019 11 25)
29
Bet Planet (2019 10 02)
CFE: 26.04.05, 26.11.01, 29.01.13
41
Devatis (2019 11 20)
CFE: 26.04.18
5
iD+ (2019 11 25, 2019 07 09)
6, 7, 9, 19, 20
BEYOND THE JAR
3, 35, 41, 44
(2019 11 22, 2019 05 27)
iD Plus
6, 7, 9, 19, 20
(2019 11 25, 2019 07 09)
EDMONSON (2019 11 25)
32, 33
HERMES BRIDLEBACK
18
(2019 12 04, 2019 06 26)
EMILE HERMES (2019 11 27, 2019 06 17) 18
WHOLE & PURE (2019 08 28)
CFE: 24.03.07, 24.17.25,
16, 30, 35
26.13.25, 27.05.01
YES (2019 11 01)
9, 35, 36, 38, 41, 42
FGM (2019 12 26, 2019 10 08)
17, 35
EPHJ THE WORLD OF HIGH PRECISION
(2019 11 15, 2019 11 07)
CFE: 26.11.06, 27.05.09
35, 41
CYX CHAOYIXING (2019 11 27)
CFE: 24.15.07, 28.03.00
43
BetPlanet (2019 10 02)
41
HEPACURE (2019 12 18, 2019 11 08)
5
CARTIBIO (2019 12 18, 2019 10 29)
5
VOLANDRIE (2019 12 24, 2019 09 06)
29
GLIZEN (2020 01 07, 2019 07 19)
5
NOS VIGNERONS ONT DU TALENT
33
(2019 12 24)

1514046
1514047
1514084
1514108
1514128
1514168
1514186
1514202
1514207
1514295
1514350
1514435
1514436
1514489
1514494
1514529
1514541
1514551
1514575
1514585
1514599
1514625

Doxa (2019 11 21)
CFE: 05.05.20, 26.01.03, 26.11.01, 27.05.07,
3
28.05.00, 28.19.00, 29.01.13
em evromoda (2019 12 11)
CFE: 02.09.01, 26.01.03, 27.03.02,
25, 35
27.05.09, 29.01.13
CARTIPLUS (2019 12 18)
5
RHINXYL (2019 12 24)
CFE: 27.05.01
5
NAZTAZIA (2019 12 20)
41
EPHJ LE MONDE DE LA HAUTE PRÉCISION
(2019 11 15)
CFE: 26.11.02, 27.05.10
35, 41
YIMHS (2020 01 13)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
3
roketsan (2018 12 28)
CFE: 27.05.01
9, 12, 13, 37, 40
PRFCT (2019 08 09, 2019 07 30)
CFE: 02.09.14, 26.01.03,
29, 30, 31, 35
27.05.01, 29.01.12
ZOJAR (2019 11 27)
CFE: 27.05.17
6, 7
Herba-Imuno RAPID (2019 10 22)
CFE: 26.04.18, 27.05.10
5
ener BiO (2019 09 03, 2019 05 22)
CFE: 04.02.01, 05.03.13,
5, 29, 30, 31,
26.01.03, 27.05.07
32, 35
OH WoW (2019 09 02)
CFE: 26.01.03
3, 21, 35
XINLONGHAO (2019 12 20)
CFE: 26.11.01, 28.03.00
7
d (2019 08 28)
CFE: 16.03.15, 27.03.15, 27.05.21
5
Herba-C RAPID (2019 10 22)
CFE: 26.04.18, 27.05.10
5
FISH WITH YOU (2020 01 08)
CFE: 26.04.18, 28.03.00
35, 43
STAHL (2019 11 27)
CFE: 26.04, 27.05.24
9, 11, 42
BitMEX (2019 10 11, 2019 04 12)
CFE: 25.05.03, 26.03.23, 26.04.04,
9, 36
26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
SD STORYDERM (2019 08 27)
CFE: 26.15.01, 27.05.22, 28.03.00, 29.01.13
3
K (2019 10 25)
CFE: 27.05.21
3, 35
Vitaprompt (2019 11 11)
3, 5

104
1514665
1514704
1514706
1514720
1514734
1514736
1514751

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
2019 10 11, 2019 04 12)
CFE: 25.05.03, 26.03.23, 26.04.04,
9, 36
26.11.13, 29.01.12
BitMEX (2019 10 10, 2019 04 10)
CFE: 25.05.03, 26.03.23, 26.04.04,
9, 36
26.11.13, 27.05.10, 29.01.13
QIYUN (2019 10 18)
CFE: 26.11.02, 28.03.00
7
GO4CORK (2019 08 30, 2019 03 08)
CFE: 24.15.01, 27.05.05, 27.07.11,
19, 20, 21
29.01.13
HACKERS (2019 11 27)
18, 25, 35
PANDA SURGERY (2019 11 26)
CFE: 03.01.15
10
2019 09 18)
CFE: 03.01.14, 29.01.13
9, 42, 45

1514752
1514756

1514763
1514782
1514783
1514795
1514808

Nr ZT9/2020

HÜBNER IRON VITAL
3, 5, 32
(2019 10 18)
Pro Beta Glukan 1275mg PharmaS
(2019 09 11, 2019 09 03)
CFE: 01.13.01, 26.01.06, 27.05.09,
5
27.07.01, 29.01.14
POSHPROF.RU (2019 10 03)
CFE: 03.07.19, 24.17.02, 27.05.01
3
2019 09 19, 2019 03 27)
CFE: 26.07.04
3, 5, 10, 35, 40, 42
HYDRA (2019 08 28, 2019 04 23)
CFE: 04.03.10, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.01
9
Schwarzkopf 100% Vegetal
(2019 11 27, 2019 05 31)
CFE: 24.17.05
3
AMISELL (2019 10 22, 2019 07 19)
35

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

3

1513547,
1514752,

1514046,
1514763,

1514186,
1514782,

1514436,
1514795

1514585,

1514599,

1514625,

5

1473259,
1513892,
1514625,

1513362,
1514084,
1514752,

1513377,
1514108,
1514756,

1513419,
1514350,
1514782

1513523,
1514435,

1513803,
1514494,

1513836,
1514529,

6

1513539,

1513552,

1514295

7

1513539,

1513552,

1514295,

1514489,

1514706

9

1513348,
1514575,

1513374,
1514665,

1513539,
1514704,

1513552,
1514751,

1513661,
1514783

1514202,

1514551,

10

1514736,

1514782

11

1514551

12

1514202

1513606,

1514734

1514734

1513763,
1514541,

1513765,
1514599,

1514047,
1514734,

1513765,

1513771,

1514128,

13

1514202

14

1513348,

1513374

16

1513331,

1513652

17

1513763

18

1513348,

1513374,

1513572,

19

1513539,

1513552,

1514720

20

1513539,

1513552,

1514720

21

1432850,

1514436,

1514720

25

1470561,

1513348,

1513374,

1514047,

29

1513502,

1513864,

1514207,

1514435

30

1513652,

1514207,

1514435

31

1514207,

1514435

32

1513565,

1514435,

1514752

33

1513431,

1513565,

1513895

35

1513331,
1514168,
1514782,

1513547,
1514207,
1514808

1513652,
1514435,

1513661,
1514436,

36

1513661,

1514575,

1514665,

1514704

37

1514202

38

1513661

40

1514202,

1514782

41

1513331,
1514168

1513512,

1513547,

1513661,

42

1513661,

1514551,

1514751,

1514782

43

1513769,

1514541

44

1513547

45

1514751

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.
500191
500179

Burberry Limited
2020 01 07
Burberry Limited
2020 01 07

505085
31
3, 5, 18, 31

CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 02 12
21, 32

SPROSTOWANIE
Nr BUP

Strona

Nr zgłoszenia

Jest

17/2011

98

446944

C
CFE: 26.1; 27.5;

44/2019

62

1491632

IMAGE N (2019 09 04) (.....)

Powinno być

C
32, 33 CFE: 26.1; 27.5;
IMAGE C (2019 09 04) (.....)

33

