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BIULETYN
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

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

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

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 9 marca 2020 r.

Nr ZT10

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.
468784
(220) 2017 03 13
BROWAR ZA MIASTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR ZA MIASTEM DŁUGI WEEKEND PILSNER
(210)
(731)

(531) 03.01.08, 26.04.02, 26.04.18, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo.
468786
(220) 2017 03 13
BROWAR ZA MIASTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR ZA MIASTEM DZIEŃ WOLNY PSZENICZNE
(210)
(731)

(531) 03.11.07, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 25.01.19, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo.

(210) 491531
(220) 2018 10 11
(731) Tweed Inc., Smiths Falls, CA
(540) (znak słowny)
(540) TWEED COLLECTIVE
(510), (511) 35 rozwój, zarządzanie i obsługa w zakresie działalności gospodarczej w branży opieki zdrowotnej, branży
marihuany leczniczej i w branży zaawansowanych technologii, porady i informacje dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, nadzór nad zarządzaniem działalnością
gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, marketing, mianowicie marketing bezpośredni w zakresie towarów
i usług innych osób, usługi marketingowe w zakresie organizowania dystrybucji produktów innych osób oraz marketing
cyfrowy w zakresie towarów i usług innych osób za pośrednictwem stron internetowych, poczty elektronicznej, aplikacji i sieci społecznościowych, usługi konsultacyjne i doradcze
dotyczące marihuany i konopi siewnych, sprzedaż i dystrybucja marihuany leczniczej i leczniczych konopi siewnych,
medycznych olejków z konopi siewnych i ich pochodnych,
sprzedaż konopi siewnych, marihuany i ich pochodnych,
sprzedaż produktów i akcesoriów z marihuany, konopi siewnych i konopi, produktów spożywczych, napojów, preparatów do higieny osobistej, preparatów do pielęgnacji skóry,
odzieży i akcesoriów odzieżowych, artykułów gospodarstwa
domowego, materiałów biurowych, druków i akcesoriów dla
palaczy, marketing marihuany leczniczej poprzez zarządzanie programami pomocy cenowej, sprzedaż i dystrybucję
marihuany leczniczej oraz zapewnianie programów pomocy
cenowej w dziedzinie marihuany leczniczej, sprzedaż i dystrybucja marihuany leczniczej i leczniczych konopi siewnych
oraz sprzętu i produktów do podawania marihuany leczniczej i leczniczych konopi siewnych takich jak fajki ręczne,
fajki wodne, nargile, nebulizatory, urządzenia rozpylające,
waporyzatory doustne, spraye do jamy ustnej, kapsułki żelowe, nasączane konopiami siewnymi płyny, balsamy, olejki i kremy i plastry transdermalne, sprzedaż nebulizatorów,
urządzeń rozpylających, sprayów do jamy ustnej, kapsułek
żelowych, nasączanych konopiami płynów, balsamów, olejków i kremów i plastrów transdermalnych do podawania leków oraz waporyzatorów do celów medycznych i produkcji,
sprzedaż produktów i akcesoriów dla palaczy, mianowicie fajek, fajek elektronicznych, fajek ręcznych, fajek wodnych, nargili, waporyzatorów doustnych, młynków do ziół, karteczek
do młynków, wag do ziół, zapalniczek, zapałek, popielniczek,
bibułek papierosowych, maszyn do robienia papierosów, cygarniczek, 36 sponsorowanie imprez społecznych, sponsorowanie finansowe dotyczące rozwijania wytycznych w zakresie zasad finansowania w dziedzinie leczniczych konopi
siewnych, 41 udostępnianie strony internetowej dostarczającej informacji dotyczących marihuany leczniczej, marihuany
i konopi siewnych, udostępnianie strony internetowej dotyczącej marihuany leczniczej i konopi siewnych, udostępnianie strony internetowej zawierającej oceny, recenzje i opinie
dotyczące marihuany i produktów marihuany leczniczej,
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wskazań i skutków poszczególnych odmian konopi, zalet
stosowania marihuany leczniczej, marihuany, konopi siewnych i badań związanych z konopiami siewnymi i marihuaną,
edukacja medyczna i usługi dostarczania informacji dotyczących marihuany i konopi siewnych, usługi edukacyjne dotyczące marihuany, konopi siewnych i olejów z konopi, usługi
edukacyjne i usługi edukacyjne dla pacjentów, mianowicie
dostarczanie materiałów audio, wizualnych i drukowanych,
seminariów, warsztatów, zajęć i szkoleń dotyczących marihuany leczniczej, marihuany, konopi siewnych i olejów z konopi, pokazy edukacyjne dotyczące uprawy roślin, warsztaty
i seminaria na temat ogrodnictwa, badania, edukacja i kampanie w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego prowadzenia pojazdów, wspieranie imprez społecznych.
(210) 491533
(220) 2018 10 11
(731) Tweed Inc., Smiths Falls, CA
(540) (znak słowny)
(540) THE TWEED COLLECTIVE
(510), (511) 35 rozwój, zarządzanie i obsługa w zakresie działalności gospodarczej w branży opieki zdrowotnej, branży
marihuany leczniczej i w branży zaawansowanych technologii, porady i informacje dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, nadzór nad zarządzaniem działalnością
gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, marketing, mianowicie marketing bezpośredni w zakresie towarów
i usług innych osób, usługi marketingowe w zakresie organizowania dystrybucji produktów innych osób oraz marketing
cyfrowy w zakresie towarów i usług innych osób za pośrednictwem stron internetowych, poczty elektronicznej, aplikacji i sieci społecznościowych, usługi konsultacyjne i doradcze
dotyczące marihuany i konopi siewnych, sprzedaż i dystrybucja marihuany leczniczej i leczniczych konopi siewnych,
medycznych olejków z konopi siewnych i ich pochodnych,
sprzedaż konopi siewnych, marihuany i ich pochodnych,
sprzedaż produktów i akcesoriów z marihuany, konopi siewnych i konopi, produktów spożywczych, napojów, preparatów do higieny osobistej, preparatów do pielęgnacji skóry,
odzieży i akcesoriów odzieżowych, artykułów gospodarstwa
domowego, materiałów biurowych, druków i akcesoriów dla
palaczy, marketing marihuany leczniczej poprzez zarządzanie programami pomocy cenowej, sprzedaż i dystrybucję
marihuany leczniczej oraz zapewnianie programów pomocy
cenowej w dziedzinie marihuany leczniczej, sprzedaż i dystrybucja marihuany leczniczej i leczniczych konopi siewnych
oraz sprzętu i produktów do podawania marihuany leczniczej i leczniczych konopi siewnych takich jak fajki ręczne,
fajki wodne, nargile, nebulizatory, urządzenia rozpylające,
waporyzatory doustne, spraye do jamy ustnej, kapsułki żelowe, nasączane konopiami siewnymi płyny, balsamy, olejki i kremy i plastry transdermalne, sprzedaż nebulizatorów,
urządzeń rozpylających, sprayów do jamy ustnej, kapsułek
żelowych, nasączanych konopiami płynów, balsamów, olejków i kremów i plastrów transdermalnych do podawania leków oraz waporyzatorów do celów medycznych i produkcji,
sprzedaż produktów i akcesoriów dla palaczy, mianowicie fajek, fajek elektronicznych, fajek ręcznych, fajek wodnych, nargili, waporyzatorów doustnych, młynków do ziół, karteczek
do młynków, wag do ziół, zapalniczek, zapałek, popielniczek,
bibułek papierosowych, maszyn do robienia papierosów, cygarniczek, 36 sponsorowanie imprez społecznych, sponsorowanie finansowe dotyczące rozwijania wytycznych w zakresie zasad finansowania w dziedzinie leczniczych konopi
siewnych, 41 udostępnianie strony internetowej dostarczającej informacji dotyczących marihuany leczniczej, marihuany
i konopi siewnych, udostępnianie strony internetowej doty-
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czącej marihuany leczniczej i konopi siewnych, udostępnianie strony internetowej zawierającej oceny, recenzje i opinie
dotyczące marihuany i produktów marihuany leczniczej,
wskazań i skutków poszczególnych odmian konopi, zalet
stosowania marihuany leczniczej, marihuany, konopi siewnych i badań związanych z konopiami siewnymi i marihuaną,
edukacja medyczna i usługi dostarczania informacji dotyczących marihuany i konopi siewnych, usługi edukacyjne dotyczące marihuany, konopi siewnych i olejów z konopi, usługi
edukacyjne i usługi edukacyjne dla pacjentów, mianowicie
dostarczanie materiałów audio, wizualnych i drukowanych,
seminariów, warsztatów, zajęć i szkoleń dotyczących marihuany leczniczej, marihuany, konopi siewnych i olejów z konopi, pokazy edukacyjne dotyczące uprawy roślin, warsztaty
i seminaria na temat ogrodnictwa, badania, edukacja i kampanie w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego prowadzenia pojazdów, wspieranie imprez społecznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

491724
(220) 2018 10 17
Tweed Inc., Smiths Falls, CA
(znak słowno-graficzny)
T Co Tweed Collective

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.19, 27.05.01
(510), (511) 35 rozwój, zarządzanie i obsługa w zakresie działalności gospodarczej w branży opieki zdrowotnej, branży
marihuany leczniczej i w branży zaawansowanych technologii, porady i informacje dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, nadzór nad zarządzaniem działalnością
gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, marketing, mianowicie marketing bezpośredni w zakresie towarów
i usług innych osób, usługi marketingowe w zakresie organizowania dystrybucji produktów innych osób oraz marketing
cyfrowy w zakresie towarów i usług innych osób za pośrednictwem stron internetowych, poczty elektronicznej, aplikacji i sieci społecznościowych, usługi konsultacyjne i doradcze
dotyczące marihuany i konopi siewnych, sprzedaż i dystrybucja marihuany leczniczej i leczniczych konopi siewnych,
medycznych olejków z konopi siewnych i ich pochodnych,
sprzedaż konopi siewnych, marihuany i ich pochodnych,
sprzedaż produktów i akcesoriów z marihuany, konopi siewnych i konopi, produktów spożywczych, napojów, preparatów do higieny osobistej, preparatów do pielęgnacji skóry,
odzieży i akcesoriów odzieżowych, artykułów gospodarstwa
domowego, materiałów biurowych, druków i akcesoriów dla
palaczy, marketing marihuany leczniczej poprzez zarządzanie programami pomocy cenowej, sprzedaż i dystrybucję
marihuany leczniczej oraz zapewnianie programów pomocy
cenowej w dziedzinie marihuany leczniczej, sprzedaż i dystrybucja marihuany leczniczej i leczniczych konopi siewnych
oraz sprzętu i produktów do podawania marihuany leczniczej i leczniczych konopi siewnych takich jak fajki ręczne,
fajki wodne, nargile, nebulizatory, urządzenia rozpylające,
waporyzatory doustne, spraye do jamy ustnej, kapsułki żelowe, nasączane konopiami siewnymi płyny, balsamy, olejki i kremy i plastry transdermalne, sprzedaż nebulizatorów,
urządzeń rozpylających, sprayów do jamy ustnej, kapsułek
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żelowych, nasączanych konopiami płynów, balsamów, olejków i kremów i plastrów transdermalnych do podawania leków oraz waporyzatorów do celów medycznych i produkcji,
sprzedaż produktów i akcesoriów dla palaczy, mianowicie fajek, fajek elektronicznych, fajek ręcznych, fajek wodnych, nargili, waporyzatorów doustnych, młynków do ziół, karteczek
do młynków, wag do ziół, zapalniczek, zapałek, popielniczek,
bibułek papierosowych, maszyn do robienia papierosów, cygarniczek, 36 sponsorowanie imprez społecznych, sponsorowanie finansowe dotyczące rozwijania wytycznych w zakresie zasad finansowania w dziedzinie leczniczych konopi
siewnych, 41 udostępnianie strony internetowej dostarczającej informacji dotyczących marihuany leczniczej, marihuany
i konopi siewnych, udostępnianie strony internetowej dotyczącej marihuany leczniczej i konopi siewnych, udostępnianie strony internetowej zawierającej oceny, recenzje i opinie
dotyczące marihuany i produktów marihuany leczniczej,
wskazań i skutków poszczególnych odmian konopi, zalet
stosowania marihuany leczniczej, marihuany, konopi siewnych i badań związanych z konopiami siewnymi i marihuaną,
edukacja medyczna i usługi dostarczania informacji dotyczących marihuany i konopi siewnych, usługi edukacyjne dotyczące marihuany, konopi siewnych i olejów z konopi, usługi
edukacyjne i usługi edukacyjne dla pacjentów, mianowicie
dostarczanie materiałów audio, wizualnych i drukowanych,
seminanów, warsztatów, zajęć i szkoleń dotyczących marihuany leczniczej, marihuany, konopi siewnych i olejów z konopi, pokazy edukacyjne dotyczące uprawy roślin, warsztaty
i seminaria na temat ogrodnictwa, badania, edukacja i kampanie w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego prowadzenia pojazdów, wspieranie imprez społecznych.
495067
(220) 2019 01 22
WASYLISZYN DARIUSZ SKLEPY SPOŻYWCZE DARVITA,
Łąka Prudnicka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DARVITA SKLEPY SPOŻYWCZE

(210)
(731)

05.07.13, 08.01.03, 08.05.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.17,
29.01.15
(510), (511) 30 pieczywo, 35 handel detaliczny w zakresie
artykułów spożywczych ( w tym pieczywa, nabiału, jogurtu,
kawy, herbaty), alkoholu, warzyw i owoców, napojów i soków, słodyczy i cukru, mięsa i wędlin, ryb, lodów, przyborów
kosmetycznych i toaletowych, nasion, karmy dla zwierząt
(psów i kotów), artykułów papierniczych (w tym zeszytów,
długopisów, pisaków), chemii gospodarczej (w tym żeli
do toalet, płynów do naczyń, płynów do podłóg, kostek toaletowych, past do podłóg).
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(210) 495122
(220) 2019 02 13
(731) MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) mikroBałtyk
(510), (511) 41 usługi wesołych miasteczek, usługi parków
rozrywki, usługi ogrodów zabaw, usługi muzeów jako wystawy sztuki, osiągnięć naukowych, architektury, historii.
(210)
(731)
(540)
(540)

495472
(220) 2019 02 01
BOCHNIARZ MAŁGORZATA MB LEATHER, Siedlce
(znak słowno-graficzny)
MB LEATHER

(531) 26.04.03, 26.04.18, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 18 aktówki, bagaż, etykiety skórzane, podróżne
torby na ubranie, skóra surowa lub półprzetworzona, skóra
wtórna, skóry bydlęce, skóry zwierzęce, teczki konferencyjne,
torby, torby turystyczne, torebki, walizki, wyprawione skóry,
zestawy podróżne [wyroby skórzane], 25 obuwie, odzież
ze skóry, paski [odzież], rękawiczki.
495480
(220) 2019 02 01
ELEKTROWNIA RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUZ < JA MIEJSCE, KTÓRE ŁĄCZY

(210)
(731)

(531)

(210) 495120
(220) 2019 01 23
(731) MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) mikroGóry
(510), (511) 41 usługi wesołych miasteczek, usługi parków
rozrywki, usługi ogrodów zabaw, usługi muzeów jako wystawy sztuki, osiągnięć naukowych, architektury, historii.

(531) 24.17.05, 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki,
naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji
działalności obiektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia dla celów
promocji działalności obiektów mieszkaniowych biurowych
i handlowych, 25 ubrania w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności obiektów
mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 35 reklama, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur),
wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów miesz-
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kaniowych, biurowych, usługowych i handlowych, 36 usługi
związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu,
wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
usługowych, mieszkaniowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż i pośrednictwo w sprzedaży nieruchomościami, w ramach działalności usługi w zakresie działalności usługowej obiektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 37 usługi budowlane,
remontowe, instalacyjne, wykończeniowe dotyczące obiektów mieszkaniowych, biurowych, usługowych i handlowych,
39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży oraz wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów
mieszkaniowych, biurowych i handlowych, 41 publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych,
43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje,
kawiarnie w ramach działalności obiektów mieszkaniowych
biurowych i handlowych, wynajmowanie sal na posiedzenia
w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.
(210) 497985
(220) 2019 04 01
(731) AGM MITKA ŁABZA SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) PROJEKT AED
(510), (511) 10 defibrylatory, elektrody do użytku medycznego, elektrokardiografy, futerały na instrumenty medyczne,
maski do sztucznego oddychania, meble wykonane specjalnie do celów medycznych, nosze używane w karetkach
pogotowia, respiratory do sztucznego oddychania, stymulator serca, tomografy do celów medycznych, urządzenia
do monitorowania tętna, urządzenia do reanimacji, urządzenia do sztucznego oddychania, urządzenia i instrumenty
medyczne, urządzenia radiologiczne do celów medycznych,
urządzenia rentgenowskie do celów medycznych, 41 kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, przekazywanie know-how
[szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, usługi klubów zdrowia [zdrowie
i ćwiczenia fizyczne], usługi szkoleniowe zapewniane przy
pomocy symulatorów, usługi trenerskie.
(210)
(731)
(540)
(540)

497989
(220) 2019 04 01
AGM MITKA ŁABZA SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
PROJEKT AED

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.15.03, 24.17.99
(510), (511) 10 defibrylatory, elektrody do użytku medycznego, elektrokardiografy, futerały na instrumenty medyczne, maski do sztucznego oddychania, meble wykonane
specjalnie do celów medycznych, nosze używane w karetkach pogotowia, respiratory do sztucznego oddycha-
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nia, stymulator serca, tomografy do celów medycznych,
urządzenia do monitorowania tętna, urządzenia do reanimacji, urządzenia do sztucznego oddychania, urządzenia
i instrumenty medyczne, urządzenia radiologiczne do celów medycznych, urządzenia rentgenowskie do celów
medycznych, 41 kształcenie praktyczne [pokazy], kursy
korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia
fizyczne], usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy
symulatorów, usługi trenerskie.
(210)
(731)
(540)
(540)

498339
(220) 2019 04 05
JAMROŻY MACIEJ DIAMENT, Rawicz
(znak słowno-graficzny)
Reverse

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 artykuły podróżne [walizki, torby], bagaż,
bagaż na kółkach, bagaże podróżne , aktówki, elastyczne
torby na odzież, etui do kart kredytowych, etui na klucze, kopertówki, kosmetyczki, kuferki kosmetyczne, kufry
bagażowe, kufry i torby podróżne, kufry i walizki, kufry
podróżne, małe damskie torebki bez rączki, małe plecaki,
małe torby dla mężczyzn, małe walizki, materiał skórzany,
niewielkie torby podróżne, organizery podróżne przystosowane do bagażu, parasole, paski skórzane do bagażu,
pasy do bagażu, plecaki, plecaki na kółkach, plecaki turystyczne, podróżne torby na garderobę wykonane ze skóry, podróżne torby na ubranie, pokrowce na bagaż, portfele, portfele skórzane, portfele z przegródkami na karty,
portmonetki skórzane, rączki walizek, saszetki biodrowe,
sakiewki skórzane, saszetki męskie, skórzane torebki, sportowe torby, stylowe torebki, teczki, torby, torby do pracy,
torby i portfele skórzane, torby na buty, torby na odzież
sportową, torby na ramię, torby na zakupy, torby na zakupy na dwóch kółkach, torby na zakupy na kółkach, torby
plażowe, torby podróżne, torby podróżne na kółkach, torby
podróżne wykonane ze skóry, torby wodoodporne, torebki
damskie, torebki męskie, torebki na biodra [nerki], torebki
na ramię, torebki-worki, walizki, walizki na kółkach, walizki
podróżne, zestawy podróżne, 25 bluzki, bluzy sportowe,
chustki [apaszki], czapki dziane, czapki sportowe, czapki
i czapeczki sportowe, dzianina [odzież], dżinsy, okrycia głowy z daszkiem, paski, paski skórzane [odzież], paski z materiału, rękawice motocyklowe, rękawice narciarskie, rękawice,
w tym rękawice ze skóry, skóry surowej lub futra, rękawiczki,
rękawiczki dziane, rękawiczki [odzież], rękawiczki z jednym
palcem, rękawiczki z materiałem przewodzącym na czubkach palców, które można nosić podczas używania podręcznych urządzeń elektronicznych z ekranem dotykowym,
rękawiczki zimowe, szale, szaliki, szaliki do zawijania wokół
szyi, szaliki [odzież], szelki.
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499416
(220) 2019 05 06
TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) OFFICYNA
(510), (511) 35 reklama, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, usługi marketingowe, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi public relations, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, 36 agencje
nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomością wynajem powierzchni biurowej, wynajem mieszkań, pobieranie czynszu,
37 budownictwo, konsultacje budowlane, 39 wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie magazynów, 41 organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 42 projektowanie budowlane, projektowanie urbanistyczne, usługi architektoniczne, projektowanie dekoracji wnętrz.
(210)
(731)

499736
(220) 2019 05 14
SYNTHOS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim
(540) (znak słowny)
(540) KAPDUO
(510), (511) 5 fungicydy.
(210)
(731)

499918
(220) 2019 05 17
AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niegardów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZOSNEK GALICYJSKI

(210)
(731)

(531) 05.09.21, 05.09.06, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 warzywa: konserwowane, mrożone, suszone
i gotowane, przetworzone owoce, warzywa, czosnek konserwowy, przeciery i sałatki warzywne, 30 przyprawy, mieszanki
przypraw, preparaty do żywności, 31 produkty: rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, świeże
owoce i warzywa, nasiona, świeży czosnek, rośliny.
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500778
(220) 2019 06 12
MIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mist
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 25 odzież, ubrania, okrycia wierzchnie damskie,
męskie i dziecięce, bielizna, odzież sportowa, odzież gimnastyczna, spodnie, spódnice, sukienki, bluzy, bluzki, t-shirty,
skarpety, rękawice, kostiumy kąpielowe, piżamy, ubiory plażowe, koszule nocne, szlafroki, nakrycia głowy, obuwie, obuwie sportowe, obuwie plażowe, bandany, 35 usługi w zakresie: reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, analizy rynkowe, badania
rynku, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo handlowe,
organizowanie targów handlowych i reklamowych, informacja handlowa o towarach, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, zgromadzenie na rzecz osób
trzecich towarów takich jak: odzież, odzież sportowa, galanteria, okulary, czapki, nakrycia głowy, obuwie, kosmetyki, zegarki, breloczki, walizki, torby podróżne, parasole, przybory
kosmetyczne, ręczniki, tekstylia i wyroby tekstylne pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie oraz
sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż przez Internet
ww. towarów.
501547
(220) 2019 06 26
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AURIS-TONE SPRAY DO USZU
(210)
(731)

(531) 02.01.01, 19.07.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 preparaty ziołowe do celów medycznych,
ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, leki, środki
farmaceutyczne.
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(210) 502939
(220) 2019 07 30
(731) KAZANOWSKI MACIEJ MIKOŁAJ, Zabrze
(540) (znak słowny)
(540) YONIEE
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, dyski
komputerowe, dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych, elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami
zdalnego sterowania, elektroniczne etykietki na towarach,
elektroniczne tablice wyświetlające, elektroniczne terminarze osobiste, elektroniczne tłumacze kieszonkowe, emotikony do pobrania na telefony komórkowe, etui na okulary, etui
na smartfony, filmy rysunkowe animowane, folie ochronne
dostosowane do smartfonów, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, grafika do pobrania do telefonów komórkowych, hologramy, identyfikacyjne karty magnetyczne, inteligentne bransoletki jako przyrządy pomiarowe, inteligentne pierścionki, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy audio,
interfejsy komputerowe, kartridże z grami wideo, karty inteligentne z układem scalonym, karty pamięci do urządzeń
do gier wideo, kijki do robienia sobie zdjęć, klawiatury komputerowe, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kodowane karty magnetyczne, komputery, komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, komputery kieszonkowe, komputery przenośne, krokomierze, łańcuszki
do binokli, magnesy dekoracyjne, magnetyczne nośniki danych, monitory wyświetlające wideo do noszenia na ciele
lub w ubraniach, myszy komputerowe, nauszniki do słuchawek, neony reklamowe, nośniki do rejestracji dźwięku, odblaskowe kamizelki ochronne, okulary, okulary 3D, okulary
inteligentne, okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, oprogramowanie gier, oprogramowanie gier komputerowych do pobrania,
oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, pagery radiowe, palmtopy, pamięci
komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, paski do telefonów
komórkowych, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, pliki muzyczne do pobierania,
podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, pokrowce do komputerów
kieszonkowych, pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony, programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, przenośne odtwarzacze multimedialne, przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy
do pomiaru odległości, przyrządy do śledzenia aktywności
do noszenia na sobie, przyrządy do wyznaczania azymutu,
przyrządy nawigacyjne, publikacje elektroniczne, do pobrania, ramki cyfrowe do zdjęć, rękawice cybernetyczne, roboty
do teleprezencji, słuchawki zakładane na głowę, słuchawki
telefoniczne, smartfony, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, stojaki przystosowane do laptopów,
sznureczki do binokli, tablety, tarcze odblaskowe noszone
na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, telefony komórkowe, tokeny bezpieczeństwa, torby do noszenia komputerów, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do projekcji wirtualnych klawiatur, urządzenia
do przetwarzania danych, urządzenia monitorujące, inne niż
do celów medycznych, urządzenia systemu GPS, urządzenia
telekomunikacyjne w postaci biżuterii, walkie-talkie, zegarki
inteligentne, zestawy do korzystania z telefonu bez użycia
rąk, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej,
badania opinii publicznej, badania rynkowe, bezpośrednia
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reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami,
marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania
oprogramowania, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy,
produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie
dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania,
usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki,
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 public relations, usługi relacji z mediami, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich,
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi związane z listami prezentów, wyceny
handlowe, wynajem bilbordów, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych,
wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, 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, gadżety reklamowe, 41 chronometraż imprez sportowych, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu trans-
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misja wideo na żądanie, fotografia, fotoreportaże, informacja
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, pokazy z zakresu kształcenia praktycznego, kultura fizyczna, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie konkursów dla celów
rozrywkowych, lub edukacyjnych, organizowanie konkursów
piękności, organizowanie loterii, organizowanie widowisk,
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, planowanie
przyjęć jako działalność rozrywkowa, pozowanie dla artystów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
rezerwowanie miejsc na pokazy, świadczenie usług w zakresie karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie
filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej nie do pobrania w Internecie, udostępnianie obiektów
i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu
do salonów gier, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi agencji dystrybucji biletów dla celów rozrywkowych, usługi artystów estradowych, usługi edycji wideo
na potrzeby realizacji imprez, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi
klubowe dla rozrywki lub nauki, usługi klubów zdrowia, usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez
galerie sztuki, usługi parków rozrywki, usługi prezenterów
muzyki, usługi rozrywkowe, usługi szkoleniowe zapewniane
przy pomocy symulatorów, usługi technika oświetlenia
na potrzeby realizacji imprez, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, usługi związane z dyskotekami, wypożyczanie
aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub
do studiów telewizyjnych, wystawianie spektakli na żywo,
wystawianie spektakli rewiowych.
503635
(220) 2019 08 20
SLIMEBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SLIME BOX
(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
01.15.15, 26.15.09, 19.01.03
(510), (511) 1 odczynniki chemiczne, inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, chemiczne środki dla przemysłu, 16 przybory szkolne jako artykuły piśmiennicze, zeszyty, zeszyty szkolne, kredki ołówkowe, kredki świecowe, kredki
szkolne, flamastry, książki, książki dla dzieci, piórniki, pióra
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i długopisy, pojemniki na długopisy, ołówki, gumki do ścierania, pudełka z farbami dla dzieci, bloki papierowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały do modelowania,
masy specjalne do modelowania, masy do modelowania
typu slime, tworzywa sztuczne do modelowania, modelina
polimerowa, glina do modelowania, pasta do modelowania,
kleje do użytku artystycznego, kleje do celów papierniczych,
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kleje z brokatem do celów piśmienniczych, brokat
do celów piśmienniczych i biurowych, piasek kolorowany
do celów rzemieślniczych i artystycznych, wyposażenie dla
artystów, rzemieślników i modelarzy, 28 artykuły do zabawy
dla dzieci, zabawki, plastelina do zabawy, ciastolina, zestawy
modelarskie, kubki na kości do gry, kubki jako zabawki.
504065
(220) 2019 09 03
SFERAWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Cieszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SFERAWENT
(210)
(731)

(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe,
kolanka do rur metalowe, przewody metalowe do instalacji
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, 11 instalacje i urządzenia
wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne, agregaty klimatyzacyjne, wentylatory (części instalacji klimatyzacyjnych).
504069
(220) 2019 09 03
SCANSANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCANSANi
(210)
(731)

(531) 29.01.06, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 11 składane i nieskładane kabiny kąpielowe natryskowe, kabiny parowe, sauny, brodziki, wanny kąpielowe,
wanny z hydromasażem, spa [baseny podgrzewane], panele
natryskowe, osłony do wanien i brodzików, zlewozmywaki,
umywalki łazienkowe, fontanny-umywalki, umywalki wbudowane w szafki, umywalki [elementy instalacji sanitarnych],
umywalki do mycia włosów, umywalki w formie misy [części
instalacji sanitarnych], umywalki będące elementami instalacji zaopatrujących w wodę, umywalki do mycia rąk [toalety]
będące częścią instalacji sanitarnych, umywalki z postumentem, umywalki z półpostumentem, sedesy, bidety, pisuary,
deski sedesowe, toalety (WC), płuczki ustępowe, instalacje
sanitarne, elementy i podzespoły do wyposażenia kabin
kąpielowych i wanien, wanny, brodziki, umywalki, sedesy
i bidety wykonane ze sztucznego marmuru, 19 ścianki działowe niemetalowe do kabin, podstawy pod wanny i brodziki
niemetalowe, wsporniki z materiałów niemetalowych mocujące wanny i brodziki, profile niemetalowe do budownictwa,
20 meble łazienkowe: szafki z lustrem i umywalką, szafki
łazienkowe, półki łazienkowe, meble łazienkowe do zabudowania we wnęki, szafy zasuwane do łazienek, zagłówki do wanien, profile i ornamenty wytłaczane z tworzyw
sztucznych do mebli.
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504435
(220) 2019 09 13
WALUSZEK STANISŁAW ZAKŁAD PRODUKCJI
BETONU, Dankowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) J&SW
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 6 zbrojenia metalowe do betonu, metalowe
pręty zbrojeniowe używane do betonu, formy metalowe
do wytwarzania produktów betonowych, zbrojenia stalowe
do użytku w budowie podłóg betonowych, 19 beton, beton zbrojony, beton ogniotrwały, beton syntetyczny, podłogi betonowe, betonowe rury, pachołki betonowe, betonowe
rzeźby, pokrycia betonowe, bloczki betonowe, betonowe
przewody, pojemniki betonowe, belki betonowe, pomniki
betonowe, panele betonowe, płyty betonowe, sklepienia
betonowe, ściany betonowe, słupy betonowe, beton do odlewania, beton na pomniki, figury z betonu, kamienie brukowe betonowe, kostki brukowe betonowe, masa betonowa
prefabrykowana, betonowe materiały budowlane, betonowe elementy brukowe, betonowe ściany oporowe, zaprawa
betonowa wyważana, beton gotowy do użycia, tablice wykonane z betonu, niemetalowe formy do betonu, tabliczki
nagrobne z betonu, wykończenia betonowe z fakturą, gotowe betonowe elementy budowlane, betonowe poidła dla
ptaków, wymieszany beton wylewany na miejscu, drogowe
bariery ochronne z betonu, niemetalowe materiały tkane
do betonu, kruszywa wykorzystywane do przygotowywania betonu, betonowe płyty do nawierzchni drogowych,
drenażowe konstrukcje betonowe, kratki burzowe, kanały
odwadniające, ściany betonowe do celów budowlanych,
wyroby dekoracyjne z odlewów betonowych, beton samopoziomujący do użytku w budownictwie, piasek do użytku w przygotowywaniu betonu, bloki wykonane z betonu
do ochrony wybrzeża, bloki wykonane z betonu do ochrony
brzegów rzek, okienne skrzynki na kwiaty wykonane z betonu, budowlane materiały betonowe wzmacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, beton przemysłowy
do użytku w pracach w zakresie inżynierii lądowej, 37 betonowanie, powlekanie betonu, polerowanie betonu, naprawy
betonu, wyrównywanie betonu, uszczelnianie betonu, renowacja betonu, sprężanie betonu, instalacja betonowych systemów formujących, montaż deskowania do betonowania,
budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez kładzenie, wylewanie i formowanie betonu, wynajem sprzętu
do betonowania, wynajem betoniarek, budownictwo przemysłowe, budownictwo mieszkaniowe, 39 transport betonu,
usługi wynajmu samochodów, usługi wynajmu sprzętu budowlanego i urządzeń do wytwarzania i układania betonu.
504445
(220) 2019 09 13
INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz
(540) (znak słowny)
(540) AGROREWOLUCJE
(510), (511) 1 wyroby chemiczne do celów rolniczych,
ogrodniczych i leśniczych, zwłaszcza organiczne, biologiczne/biotechnologiczne, w tym takie z/zawierające mineralne, chemiczne, nieorganiczne, organiczne lub biologiczne/
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biotechnologiczne składniki, nawozy i użyźniacze, preparaty
użyźniające glebę, preparaty poprawy właściwości gleby, mineralne polepszacze gleby, środki do przygotowania gleby
do siewu nasion uwzględniające te do jałowienia gleby, preparaty chemiczne do użyźniania gleby, regulatory wzrostu
dla roślin, zaprawy do nasion, chemikalia do ochrony roślin
inne niż środki grzybobójcze, chwastobójcze, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze, preparaty do użyźniania gleby, kompost, substancje do ulepszania gleby, substancje stymulujące wzrost i rozwój roślin, preparaty poprawiające ukorzenienie roślin, regulatory wzrostu roślin, środki
do poprawy zdrowotności roślin, substancje konserwujące
do kwiatów, biologiczne i biotechnologiczne preparaty dla
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, dodatki chemiczne stosowane do produkcji pasz zwierzęcych, preparaty chemiczne do obróbki gleby, komposty do podłóż hodowlanych
do ogrodnictwa, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, antybiotyki, witaminy i dodatki lecznicze przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywność i substancje
dietetyczne dostosowane do stosowania leczniczego lub
weterynaryjnego, dodatki dietetyczne dla ludzi i zwierząt,
dodatki lecznicze do pożywienia ludzi i zwierząt, substancje
pobudzające łaknienie zwierząt, środki odkażające, preparaty
chemiczne do zwalczania szkodników, chemikalia do ochrony roślin, a mianowicie środki grzybobójcze, chwastobójcze,
herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze, preparaty do zwalczania szkodników roślin i chorób roślin, preparaty
do obróbki nasion i materiału siewnego, preparaty do zwalczania chwastów, 31 płody rolne i produkty ogrodnicze i leśne, nasiona, rośliny naturalne (żywe), kwiaty, karmy i pasze
dla zwierząt, słód, pożywienie i napoje dla zwierząt domowych, ziarna, pasza, mieszanki paszowe dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, płody rolne i produkty ogrodnicze i leśne niewymienione w innych klasach,
41 kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], przekazywanie know-how
[szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 44 hodowla zwierząt, niszczenie
chwastów, rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi
nawozów i innych preparatów chemicznych stosowanych
w rolnictwie, tępienie szkodników w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi dezynsekcyjne dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, wypożyczanie
sprzętu rolniczego.
(210)
(731)
(540)
(540)

504670
(220) 2019 09 20
JEŻOWSKI MICHAŁ,
(znak słowno-graficzny)
Quiz Room

(210)
(731)

(531) 26.01.08, 12.01.99, 02.01.23, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi marketingowe,
41 organizowanie konkursów.
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504730
(220) 2019 09 23
VITADIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) ANDRODIET
(510), (511) 5 suplementy diety, produkty farmaceutyczne,
wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, proszków, płynów, żeli, żywność specjalnego
przeznaczenia medycznego, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, lecznicze
wyciągi ziołowe do celów medycznych, wyciągi z roślin
leczniczych, wyciągi z ziół leczniczych, mieszanki ziołowe
do użytku medycznego.
(210)
(731)

505098
(220) 2019 10 02
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Karlik EKOGROSZEK
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gazynowanie węgla i produktów węglowych, usługi transportowe, usługi składu opału w zakresie oferowania węgla
i produktów węglopochodnych.
505208
(220) 2019 10 04
MEDPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.03
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie,
z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych i węgla
dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu,
usługi hurtowni opału w zakresie oferowania węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych
i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla i produktów
węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja, dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych, usługi transportowe, usługi składu opału w zakresie oferowania węgla
i produktów węglopochodnych.
505101
(220) 2019 10 02
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wujek EKOGROSZEK

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.02.03, 29.01.12
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie,
z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych i węgla
dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu,
usługi hurtowni opału w zakresie oferowania węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych
i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla i produktów
węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja, dostawy i ma-

(531) 02.09.14, 02.09.16, 05.01.05, 29.01.12
(510), (511) 35 badania marketingowe, usługi informacji reklamowej, usługi reklamy prasowej, telewizyjnej, wizualnej
(bilboardy) oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, pokazy towarów, organizowanie wystaw handlowych i reklamowych, usługi handlu detalicznego i za pośrednictwem
Internetu a także poprzez system franszyzowy w zakresie następujących towarów: czasopisma, gazety, kalendarze, książki, materiały do nauczania, produkty kosmetyczne, środki toaletowe, produkty farmaceutyczne, zioła suszone, suplementy diety, nośniki nagrań cyfrowych, instrumenty muzyczne,
biżuteria, metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie,
kamienie szlachetne, wyroby z drewna nieprzetworzone lub
półprzetworzone, wyroby z kości, rogu, kości słoniowej, fiszbinów, macicy perłowej, muszli, sepiolitu, bursztynu, wyroby
rękodzielnicze, skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, odzież, obuwie, bielizna stosowana w gospodarstwie
domowym, artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego,
wody mineralne, wody gazowane, napoje owocowe, napoje bezalkoholowe, soki owocowe, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
dostarczanie informacji w zakresie kontaktów handlowych
i biznesowych, organizowanie systemu sprzedaży towarów
i usług opartego na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami franczyzodawcą
i jego indywidualnymi franczyzobiorcami, pośrednictwo
handlowe, 41 usługi edukacyjne, instruktaż gimnastyczny,
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, usługi klubu zdrowia w zakresie poprawiania kondycji,
komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji,
organizowanie pokazów w zakresie kształcenia praktycznego, usługi w zakresie obozów wakacyjnych i sportowych,
organizowanie i prowadzenie pracowni szkoleniowych, pisanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie elektroniczne on-line książek i periodyków, usługi dystrybucji biletów
na imprezy, usługi organizacji wypoczynku, organizowanie
wystaw związanych z kulturą lub edukacją, poradnictwo
zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, 44 aromaterapia, chiropraktyka, fizjoterapia, fizykoterapia, usługi kliniki
medycznej, masaż, opieka zdrowotna, usługi placówki opieki
medycznej niehospitalizacyjne, usługi placówki rekonwalescencji w warunkach domowych lub sanatoryjnych, pomoc
medyczna, porady w zakresie farmakologii, usługi sanatoryjne, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi w zakresie higieny
i urody dla ludzi, usługi weterynaryjne.

Nr ZT10/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

505283
(220) 2019 10 07
KLINIKA OSIPOWICZ & TURKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OT.CO OSIPOWICZ & TURKOWSKI CLINIC
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.04.03, 26.01.11, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, preparaty do ochrony,
pielęgnacji i upiększania skóry twarzy, głowy, ciała, rąk i stóp,
warg i paznokci, mydła i preparaty myjące, artykuły perfumeryjne, olejki eteryczne, środki do mycia, ochrony, układania,
pielęgnacji, regeneracji, upiększania i koloryzacji włosów,
kondycjonery do włosów i preparaty do utrwalania fryzury,
środki do czyszczenia zębów i higieny jamy ustnej, 4 świece
zapachowe, 5 produkty lecznicze, produkty i preparaty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne, preparaty witaminowe, probiotyki, prebiotyki, substancje dietetyczne dla celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, preparaty doustne zawierające mikro- i/lub makroelementy i/lub
witaminy i/lub substancje wspomagające odporność na zachorowania oraz procesy metaboliczne w organizmach ludzi
i zwierząt, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, środki dietetyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego o działaniu medycznym lub leczniczym, produkty dietetyczne dla osób chorych, kosmetyki
o działaniu leczniczym, dermokosmetyki o działaniu leczniczym, preparaty medyczne do leczenia skóry głowy, w tym
środki do zapobiegania i leczenia łysienia i środki przeciwłupieżowe, leki ziołowe, ziołowe suplementy diety, preparaty
ziołowe do celów leczniczych i prozdrowotnych, preparaty
ziołowe wspomagające odporność organizmu u ludzi i zwierząt, wyroby medyczne do celów leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych, plastry i materiały opatrunkowe,
antyseptyki i środki odkażające, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej następujących towarów: kosmetyki nielecznicze, preparaty do ochrony, pielęgnacji i upiększania skóry twarzy, głowy, ciała, rąk i stóp, warg
i paznokci, mydła i preparaty myjące, artykuły perfumeryjne,
olejki eteryczne, środki do mycia, ochrony, układania, pielęgnacji, regeneracji, upiększania i koloryzacji włosów, kondycjonery do włosów i preparaty do utrwalania fryzury, środki
do czyszczenia zębów i higieny jamy ustnej, świece zapachowe, produkty lecznicze, produkty i preparaty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne, preparaty witaminowe, probiotyki, prebiotyki, substancje dietetyczne dla celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, preparaty doustne zawierające mikro- i/lub makroelementy i/lub witaminy
i/Iub substancje wspomagające odporność na zachorowania
oraz procesy metaboliczne w organizmach ludzi i zwierząt,
żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, środki
dietetyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
żywieniowego o działaniu medycznym lub leczniczym, produkty dietetyczne dla osób chorych, kosmetyki o działaniu
leczniczym, dermokosmetyki o działaniu leczniczym, preparaty medyczne do leczenia skóry głowy, w tym środki do zapobiegania i leczenia łysienia i środki przeciwłupieżowe, leki
ziołowe, ziołowe suplementy diety, preparaty ziołowe do celów leczniczych i prozdrowotnych, preparaty ziołowe wspomagające odporność organizmu u ludzi i zwierząt, wyroby
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medyczne do celów leczniczych, środki sanitarne do celów
medycznych, plastry i materiały opatrunkowe, antyseptyki
i środki odkażające, usługi w zakresie reklamy, marketingu
i promocji sprzedaży wymienionych wyżej towarów, usługi
w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży usług,
takich jak: usługi medyczne, usługi terapeutyczne, usługi
w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie dermatologii, usługi w zakresie
medycyny estetycznej, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi stomatologiczne, usługi kosmetyczne, usługi
fryzjerskie, usługi w zakresie fizjoterapii, aromaterapii, dietetyki, kosmetologii i trychologii, usługi w zakresie diagnostyki i leczenia łysienia oraz w zakresie przeszczepu włosów,
usługi w zakresie badań i analiz medycznych, diagnostycznych, genetycznych i psychologicznych, usługi w zakresie
reklamy, marketingu i promocji sprzedaży wymienionych
wyżej towarów i usług prowadzone za pośrednictwem radia, telewizji, prasy oraz sieci komputerowej, usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży wymienionych
wyżej towarów i usług świadczone z wykorzystaniem billboardów, afiszy, plakatów, neonów, flag i transparentów, usługi
dotyczące wymienionych wyżej towarów i usług, polegające na dostarczaniu informacji o charakterze handlowym,
biznesowym, reklamowym i marketingowym, świadczone
za pomocą stron internetowych i mediów społecznościowych, usługi public relations, usługi w zakresie edycji i publikacji tekstów promocyjnych i reklamowych dotyczących
wymienionych wyżej towarów i usług, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci próbek,
ulotek, katalogów, prospektów i broszur, usługi w zakresie
organizowania i prowadzenia wystaw, festynów, targów, pokazów, loterii, zawodów i konkursów w celach reklamowych
i promocyjnych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące
wszystkich wymienionych wyżej usług, 44 usługi medyczne,
usługi terapeutyczne, usługi w zakresie higieny i urody dla
ludzi i zwierząt, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie dermatologii, usługi w zakresie medycyny estetycznej, usługi
chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi stomatologiczne, usługi kosmetyczne, usługi fryzjerskie, usługi w zakresie
fizjoterapii, aromaterapii, dietetyki, kosmetologii i trychologii,
usługi w zakresie diagnostyki i leczenia łysienia oraz w zakresie przeszczepu włosów, usługi w zakresie badań i analiz medycznych, diagnostycznych, genetycznych i psychologicznych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich
wymienionych wyżej usług.
(210)
(731)
(540)
(540)

505300
(220) 2019 10 14
STOWARZYSZENIE SOCIOS WISŁA KRAKÓW, Kraków
(znak słowno-graficzny)
WISŁA SOCIOS
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(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.01.02, 01.01.10, 24.07.01, 24.07.23
(510), (511) 25 apaszki [chustki], bandany na szyję, chustki [apaszki], czapki jako nakrycia głowy, dzianina [odzież],
kamizelki, koszule, koszule z krótkimi rękawami, krawaty,
kurtki [odzież], nakrycia głowy, obuwie, podkoszulki sportowe, rękawiczki, skarpetki, wyprawki dziecięce [odzież],
32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje
orzeźwiające, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, piwo, soki, woda [napoje], 41 fotografia,
fotoreportaże, kultura fizyczna, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie zawodów sportowych, planowanie przyjęć
[rozrywka], publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów,
wystawianie spektakli na żywo.
505447
(220) 2019 10 10
MIMIKRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) (nie)znajomi

(210)
(731)

(531) 24.17.09, 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 gry komputerowe, gry video, gry na konsole, baterie, okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne
do uprawiania sportu, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, oprogramowanie gier, filmy animowane,
filmy rysunkowe, nagrane filmy, filmy kinematograficzne,
filmy wideo, matryce filmów, film kinematograficzny, naświetlony, filmy do pobrania, naświetlone taśmy filmowe,
wstępnie nagrane filmy kinematograficzne, wstępnie nagrane filmy kinowe, nagrania wideo z filmami, płyty wideo z nagranymi filmami, 41 produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna, produkowanie filmów,
produkowanie seriali telewizyjnych, produkowanie filmów
animowanych, dystrybucja filmów, dystrybucja seriali telewizyjnych, dystrybucja filmów animowanych, studia filmowe, widowiska teatralne, imprezy kulturalne, organizowanie
imprez, gry losowe, udostępnianie książek on-line do pobrania, udostępnianie książek on-line nie do pobrania, udostępnianie komiksów do pobrania, udostępnianie komiksów on-line nie do pobrania, organizowanie konkursów,
usługi rozrywkowe, prezentacja filmów, przedstawianie
filmów, wypożyczanie filmów, pokazy filmowe, rozrywka
filmowa, pokazy filmów kinowych, planowanie pokazów
filmów, usługi wypożyczania filmów.
505536
(220) 2019 10 12
FITOMENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biała Podlaska
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT10/2020

(540) FT FITOMENTO

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.23, 27.05.24, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05,
26.04.07, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa (w tym
orzechy i nasiona roślin strączkowych), przekąski z owoców,
przekąski z warzyw, przekąski z orzechów, przekąski na bazie
owoców, warzyw, orzechów, mieszanki owoców i orzechów,
30 przekąski wieloziarniste, przekąski z kukurydzy, przekąski z musli, przekąski z produktów zbożowych, przekąski
na bazie zbóż, przekąski wykonane z ryżu, przekąski na bazie ryżu, przekąski z pieczywa chrupkiego, 35 usługi handlu
detalicznego w zakresie żywności i napojów, usługi handlu
detalicznego w zakresie kawy, herbaty, kakao, usługi handlu
detalicznego w zakresie ziół, usługi handlu detalicznego
w zakresie owoców i warzyw, usługi handlu detalicznego
w zakresie produktów spożywczych, usługi handlu detalicznego w zakresie suplementów diety, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone on-line, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą
globalnych sieci komputerowych, usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorstw w zakresie zarządzania zasobami
ludzkimi, usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorstw
w zakresie benefitów pracowniczych, 41 pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, redagowanie
tekstów [innych niż teksty reklamowe], usługi sportowe
i w zakresie fitnessu, kursy i szkolenia, usługi doradcze dotyczące aktywności fizycznej, dostarczanie informacji na temat
aktywności sportowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi zaopatrzenia w przekąski, usługi zaopatrzenia
w owoce i warzywa, usługi zaopatrzenia w zioła, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi dostawy kawy i herbaty
do biur, usługi kateringowe.
505566
(220) 2019 10 14
REPUBLIKA WNĘTRZ GENERALNY WYKONAWCA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REPUBLIKA WNĘTRZ

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09, 26.13.99
(510), (511) 36 agencje pośrednictwa w handlu nieruchomości, 37 budownictwo, 42 dekoracje wnętrz.
505647
(220) 2019 10 15
BIOCERT MAŁOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT10/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) VEGETARIAN WWW.BIOCERT.PL CERTYFIKACJA

(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.
505943
(220) 2019 10 23
GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH,
Kloster Lehnin, DE
(540) (znak słowny)
(540) MOHAWK
(510), (511) 5 produkty związane z konopiami indyjskimi,
mianowicie olejki, olejki wytworzone z konopi indyjskich,
konopie indyjskie i marihuana, produkty związane z konopiami indyjskimi, mianowicie olejki, maści lecznicze, zagęszczone pasty, nalewki, tabletki i kapsułki, wszystkie zawierające konopie indyjskie, olejki, maści lecznicze, zagęszczone
pasty, nalewki, tabletki i kapsułki, wszystkie zawierające
żywice i olejki wytworzone z konopi indyjskich, nutraceutyki do celów medycznych zawierające konopie indyjskie,
nutraceutyki do celów medycznych zawierające pochodne
konopi indyjskich, mianowicie żywice i olejki, kremy do skóry o działaniu miejscowym, mydła w kostce i w płynie, dodatki do kąpieli, zioła do kąpieli, olejki do kąpieli, lecznicze
kremy do ciała, olejki do ciała, płyny do pielęgnacji twarzy
i ciała, mleczko do pielęgnacji twarzy i ciała, płyn do pielęgnacji twarzy i preparaty do leczenia skóry, każdy z nich
zawierający pochodne konopi indyjskich, plastry transdermalne zawierające konopie indyjskie, preparaty w aerozolu
(210)
(731)
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do ust zawierające konopie indyjskie, celem każdego z wyżej wymienionego z produktów jest ulga w bólu, wprowadzenie w stan relaksu, redukcja stresu i zmęczenia, poprawa nastroju, utrzymanie ogólnego stanu zdrowia i dobrego
samopoczucia, złagodzenie niepokoju, zmniejszenie stresu,
leczenie problemów ze snem, 34 nieprzetworzony tytoń,
przetworzony tytoń i produkty tytoniowe, w szczególności
papierosy, cygara, cygaretki, tytoń drobno krojony, tytoń
do fajek, tytoń do żucia, tabaka, papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, artykuły palacza,
w szczególności puszki na tytoń, papierośnice, cygarniczki,
popielniczki - wszystkie wyżej wymienione produkty niewykonane z metali szlachetnych lub nimi niepokryte, bibułki papierosowe, gilzy papierosowe, filtry papierosowe,
fajki, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy, zapałki, pochodne konopi indyjskich,
mianowicie żywica i olejki, konopie indyjskie i marihuana
do celów rekreacyjnych, produkty z konopi do palenia, konopie indyjskie do palenia, produkty z konopi indyjskich
do palenia, artykuły dla palaczy, mianowicie torby używane z marihuaną i konopiami indyjskimi, artykuły dla palaczy, mianowicie waporyzatory dla palaczy, do stosowania
doustnego, wysuszona marihuana, wysuszone konopie
indyjskie, artykuły dla palaczy, mianowicie rozdrabniacz
do konopi indyjskich i marihuany.
(210)
(731)
(540)
(540)

506064
(220) 2019 10 25
SALA PAWEŁ, Pruszków
(znak słowno-graficzny)
inmed

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, szkolenia i nauczanie
w dziedzinie medycyny, usługi trenerskie, kształcenie praktyczne, usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej,
44 usługi psychologów, usługi w zakresie oceny psychologicznej, usługi diagnozy psychologicznej, usługi medyczne,
usługi klinik zdrowia, usługi poradnictwa medycznego, usługi pomocy medycznej, usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, usługi kosmetyczne.
506117
(220) 2019 10 28
RGB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Andrychów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RGBpro
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 11 lampy LED, żarówki oświetleniowe LED, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], oprawy oświetleniowe LED.
(210) 506119
(220) 2019 10 28
(731) CIAŚ MIKOŁAJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) KRAVT VODKA MANUFAKTUROWA

(531) 03.07.12, 09.07.05, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 wódka.
506194
(220) 2019 10 29
TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOTERIADA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 16 kupony, losy, zdrapki, blankiety dotyczące
gier, gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, broszury,
foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, wyroby
z papieru i tektury, blankiety dotyczące wyścigów, książki
z dziedziny gier, przewodniki strategiczne do gier hazardowych, czasopisma, katalogi dotyczące gier, zwłaszcza hazardowych, 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry
automatyczne inne niż na żetony oraz inne niż telewizyjne,
gry towarzyskie, gry zręcznościowe, bilardowe, zabawki,
urządzenia do gier elektronicznych innych niż telewizyjne, urządzenia służące rozrywce nie zawarte w innych klasach, elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące
do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii,
zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty sprzedające
i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety lub żetonu, automaty do gier hazardowych, zdrapki
do gier loteryjnych, żetony do gier, urządzenia do gier hazardowych, 38 zapewnianie dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi i zwykłymi, udostępnianie forów
on-line do komunikacji w dziedzinie gier elektronicznych,
transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć,
gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio
i informacji za pośrednictwem Internetu, 41 organizowanie
i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier
w systemie on-line w sieci informatycznej, usługi związane
z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier, kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych
nocnych klubów, usługi kasyn udostępnionych on-line, poprzez Internet i Intranet, obsługa komputerowych salonów
gier, usługi w zakresie edukacji i rozrywki, usługi rozrywkowe
w dziedzinie gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych, udostępnianie i obsługa gier komputerowych, gier
video, gier interaktywnych w trybie on-line, organizowanie
konkursów, zawodów i turniejów, w tym pomiędzy uczestnikami gier komputerowych, prowadzenie klubów gier komputerowych, hazardowych, gier video, gier interaktywnych,
usługi wydawnicze, publikacje elektroniczne on-line, działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych,
obsługa urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej, organi-

Nr ZT10/2020

zowanie imprez piknikowo-festynowych (wystawy, jarmarki,
konkursy), imprezy dla dzieci, jazda konna, współtworzenie
i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska),
organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez
kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie
loterii, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, 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 on-line, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, publikacja książek elektronicznych i czasopism
on-line, usługi publikacji elektronicznej, publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, hazardzie, rozrywce,
rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi on-line.
506199
(220) 2019 10 29
TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Duży lotek, żeby wygrać trzeba grać!
(510), (511) 16 kupony, losy, zdrapki, blankiety dotyczące
gier, gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, broszury,
foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, wyroby
z papieru i tektury, blankiety dotyczące wyścigów, książki
z dziedziny gier, przewodniki strategiczne do gier hazardowych, czasopisma, katalogi dotyczące gier, zwłaszcza hazardowych, 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry
automatyczne inne niż na żetony oraz inne niż telewizyjne,
gry towarzyskie, gry zręcznościowe, bilardowe, zabawki,
urządzenia do gier elektronicznych innych niż telewizyjne, urządzenia służące rozrywce nie zawarte w innych klasach, elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące
do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii,
zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty sprzedające
i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety lub żetonu, automaty do gier hazardowych, zdrapki
do gier loteryjnych, żetony do gier, urządzenia do gier hazardowych, 38 zapewnianie dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi i zwykłymi, udostępnianie forów
on-line do komunikacji w dziedzinie gier elektronicznych,
transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć,
gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio
i informacji za pośrednictwem Internetu, 41 organizowanie
i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier
w systemie on-line w sieci informatycznej, usługi związane
z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier, kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych
nocnych klubów, usługi kasyn udostępnionych on-line, poprzez Internet i Intranet, obsługa komputerowych salonów
gier, usługi w zakresie edukacji i rozrywki, usługi rozrywkowe
w dziedzinie gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych, udostępnianie i obsługa gier komputerowych, gier
video, gier interaktywnych w trybie on-line, organizowanie
konkursów, zawodów i turniejów, w tym pomiędzy uczestnikami gier komputerowych, prowadzenie klubów gier kom(210)
(731)
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puterowych, hazardowych, gier video, gier interaktywnych,
usługi wydawnicze, publikacje elektroniczne on-line, działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych,
obsługa urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie imprez piknikowo-festynowych (wystawy, jarmarki,
konkursy), imprezy dla dzieci, jazda konna, współtworzenie
i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska),
organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez
kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie
loterii, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, 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 on-line, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, publikacja książek elektronicznych i czasopism
on-line, usługi publikacji elektronicznej, publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, hazardzie, rozrywce,
rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi on-line.
506200
(220) 2019 10 29
TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Zdrapki, drapnij wygraną!
(510), (511) 16 kupony, losy, zdrapki, blankiety dotyczące
gier, gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, broszury,
foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, wyroby
z papieru i tektury, blankiety dotyczące wyścigów, książki
z dziedziny gier, przewodniki strategiczne do gier hazardowych, czasopisma, katalogi dotyczące gier, zwłaszcza hazardowych, 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry
automatyczne inne niż na żetony oraz inne niż telewizyjne,
gry towarzyskie, gry zręcznościowe, bilardowe, zabawki,
urządzenia do gier elektronicznych innych niż telewizyjne, urządzenia służące rozrywce nie zawarte w innych klasach, elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące
do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii,
zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty sprzedające
i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety lub żetonu, automaty do gier hazardowych, zdrapki
do gier loteryjnych, żetony do gier, urządzenia do gier hazardowych, 38 zapewnianie dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi i zwykłymi, udostępnianie forów
on-line do komunikacji w dziedzinie gier elektronicznych,
transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć,
gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio
i informacji za pośrednictwem Internetu, 41 organizowanie
i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier
w systemie on-line w sieci informatycznej, usługi związane
z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier, kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych
nocnych klubów, usługi kasyn udostępnionych on-line, poprzez Internet i Intranet, obsługa komputerowych salonów
gier, usługi w zakresie edukacji i rozrywki, usługi rozrywkowe
(210)
(731)

19

w dziedzinie gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych, udostępnianie i obsługa gier komputerowych, gier
video, gier interaktywnych w trybie on-line, organizowanie
konkursów, zawodów i turniejów, w tym pomiędzy uczestnikami gier komputerowych, prowadzenie klubów gier komputerowych, hazardowych, gier video, gier interaktywnych,
usługi wydawnicze, publikacje elektroniczne on-line, działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych,
obsługa urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie imprez piknikowo-festynowych (wystawy, jarmarki,
konkursy), imprezy dla dzieci, jazda konna, współtworzenie
i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska),
organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez
kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie
loterii, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, 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 on-line, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, publikacja książek elektronicznych i czasopism
on-line, usługi publikacji elektronicznej, publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, hazardzie, rozrywce,
rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi on-line.
506204
(220) 2019 10 29
TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Zdrapki, zdrap i wygraj!
(510), (511) 16 kupony, losy, zdrapki, blankiety dotyczące
gier, gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, broszury,
foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, wyroby
z papieru i tektury, blankiety dotyczące wyścigów, książki
z dziedziny gier, przewodniki strategiczne do gier hazardowych, czasopisma, katalogi dotyczące gier, zwłaszcza hazardowych, 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry
automatyczne inne niż na żetony oraz inne niż telewizyjne,
gry towarzyskie, gry zręcznościowe, bilardowe, zabawki,
urządzenia do gier elektronicznych innych niż telewizyjne, urządzenia służące rozrywce nie zawarte w innych klasach, elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące
do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii,
zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty sprzedające
i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety lub żetonu, automaty do gier hazardowych, zdrapki
do gier loteryjnych, żetony do gier, urządzenia do gier hazardowych, 38 zapewnianie dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi i zwykłymi, udostępnianie forów
on-line do komunikacji w dziedzinie gier elektronicznych,
transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć,
gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio
i informacji za pośrednictwem Internetu, 41 organizowanie
i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier
w systemie on-line w sieci informatycznej, usługi związane
(210)
(731)
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z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier, kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych
nocnych klubów, usługi kasyn udostępnionych on-line, poprzez Internet i Intranet, obsługa komputerowych salonów
gier, usługi w zakresie edukacji i rozrywki, usługi rozrywkowe
w dziedzinie gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych, udostępnianie i obsługa gier komputerowych, gier
video, gier interaktywnych w trybie on-line, organizowanie
konkursów, zawodów i turniejów, w tym pomiędzy uczestnikami gier komputerowych, prowadzenie klubów gier komputerowych, hazardowych, gier video, gier interaktywnych,
usługi wydawnicze, publikacje elektroniczne on-line, działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych,
obsługa urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie imprez piknikowo-festynowych (wystawy, jarmarki,
konkursy), imprezy dla dzieci, jazda konna, współtworzenie
i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska),
organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez
kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie
loterii, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, 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 on-line, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, publikacja książek elektronicznych i czasopism
on-line, usługi publikacji elektronicznej, publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, hazardzie, rozrywce,
rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi on-line.
506206
(220) 2019 10 29
TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Lotto, żeby wygrać trzeba grać!
(510), (511) 16 kupony, losy, zdrapki, blankiety dotyczące
gier, gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, broszury,
foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, wyroby
z papieru i tektury, blankiety dotyczące wyścigów, książki
z dziedziny gier, przewodniki strategiczne do gier hazardowych, czasopisma, katalogi dotyczące gier, zwłaszcza hazardowych, 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry
automatyczne inne niż na żetony oraz inne niż telewizyjne,
gry towarzyskie, gry zręcznościowe, bilardowe, zabawki,
urządzenia do gier elektronicznych innych niż telewizyjne, urządzenia służące rozrywce nie zawarte w innych klasach, elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące
do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii,
zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty sprzedające
i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety lub żetonu, automaty do gier hazardowych, zdrapki
do gier loteryjnych, żetony do gier, urządzenia do gier hazardowych, 38 zapewnianie dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi i zwykłymi, udostępnianie forów
on-line do komunikacji w dziedzinie gier elektronicznych,
transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć,
gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio
(210)
(731)
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i informacji za pośrednictwem Internetu, 41 organizowanie
i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier
w systemie on-line w sieci informatycznej, usługi związane
z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier, kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych
nocnych klubów, usługi kasyn udostępnionych on-line, poprzez Internet i Intranet, obsługa komputerowych salonów
gier, usługi w zakresie edukacji i rozrywki, usługi rozrywkowe
w dziedzinie gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych, udostępnianie i obsługa gier komputerowych, gier
video, gier interaktywnych w trybie on-line, organizowanie
konkursów, zawodów i turniejów, w tym pomiędzy uczestnikami gier komputerowych, prowadzenie klubów gier komputerowych, hazardowych, gier video, gier interaktywnych,
usługi wydawnicze, publikacje elektroniczne on-line, działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych,
obsługa urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie imprez piknikowo-festynowych (wystawy, jarmarki,
konkursy), imprezy dla dzieci, jazda konna, współtworzenie
i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska),
organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez
kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie
loterii, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, 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 on-line, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, publikacja książek elektronicznych i czasopism
on-line, usługi publikacji elektronicznej, publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, hazardzie, rozrywce,
rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi on-line.
506208
(220) 2019 10 29
TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Zdrapki, wygraj tu i teraz!
(510), (511) 16 kupony, losy, zdrapki, blankiety dotyczące
gier, gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, broszury,
foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, wyroby
z papieru i tektury, blankiety dotyczące wyścigów, książki
z dziedziny gier, przewodniki strategiczne do gier hazardowych, czasopisma, katalogi dotyczące gier, zwłaszcza hazardowych, 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry
automatyczne inne niż na żetony oraz inne niż telewizyjne,
gry towarzyskie, gry zręcznościowe, bilardowe, zabawki,
urządzenia do gier elektronicznych innych niż telewizyjne, urządzenia służące rozrywce nie zawarte w innych klasach, elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące
do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii,
zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty sprzedające
i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety lub żetonu, automaty do gier hazardowych, zdrapki
do gier loteryjnych, żetony do gier, urządzenia do gier ha(210)
(731)
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zardowych, 38 zapewnianie dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi i zwykłymi, udostępnianie forów
on-line do komunikacji w dziedzinie gier elektronicznych,
transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć,
gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio
i informacji za pośrednictwem Internetu, 41 organizowanie
i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier
w systemie on-line w sieci informatycznej, usługi związane
z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier, kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych
nocnych klubów, usługi kasyn udostępnionych on-line, poprzez Internet i Intranet, obsługa komputerowych salonów
gier, usługi w zakresie edukacji i rozrywki, usługi rozrywkowe
w dziedzinie gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych, udostępnianie i obsługa gier komputerowych, gier
video, gier interaktywnych w trybie on-line, organizowanie
konkursów, zawodów i turniejów, w tym pomiędzy uczestnikami gier komputerowych, prowadzenie klubów gier komputerowych, hazardowych, gier video, gier interaktywnych,
usługi wydawnicze, publikacje elektroniczne on-line, działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych,
obsługa urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie imprez piknikowo-festynowych (wystawy, jarmarki,
konkursy), imprezy dla dzieci, jazda konna, współtworzenie
i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska),
organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez
kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie
loterii, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, 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 on-line, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, publikacja książek elektronicznych i czasopism
on-line, usługi publikacji elektronicznej, publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, hazardzie, rozrywce,
rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi on-line.
506210
(220) 2019 10 29
TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 20lat Zdrapek
(210)
(731)

(531)

21

01.01.03, 26.01.13, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.12
(510), (511) 16 kupony, losy, zdrapki, blankiety dotyczące
gier, gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, broszury,
foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, wyroby
z papieru i tektury, blankiety dotyczące wyścigów, książki
z dziedziny gier, przewodniki strategiczne do gier hazardowych, czasopisma, katalogi dotyczące gier, zwłaszcza hazardowych, 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry
automatyczne inne niż na żetony oraz inne niż telewizyjne,
gry towarzyskie, gry zręcznościowe, bilardowe, zabawki,
urządzenia do gier elektronicznych innych niż telewizyjne, urządzenia służące rozrywce nie zawarte w innych klasach, elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące
do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii,
zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty sprzedające
i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety lub żetonu, automaty do gier hazardowych, zdrapki
do gier loteryjnych, żetony do gier, urządzenia do gier hazardowych, 38 zapewnianie dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi i zwykłymi, udostępnianie forów
on-line do komunikacji w dziedzinie gier elektronicznych,
transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć,
gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio
i informacji za pośrednictwem Internetu, 41 organizowanie
i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier
w systemie on-line w sieci informatycznej, usługi związane
z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier, kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych
nocnych klubów, usługi kasyn udostępnionych on-line, poprzez Internet i Intranet, obsługa komputerowych salonów
gier, usługi w zakresie edukacji i rozrywki, usługi rozrywkowe
w dziedzinie gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych, udostępnianie i obsługa gier komputerowych, gier
video, gier interaktywnych w trybie on-line, organizowanie
konkursów, zawodów i turniejów, w tym pomiędzy uczestnikami gier komputerowych, prowadzenie klubów gier komputerowych, hazardowych, gier video, gier interaktywnych,
usługi wydawnicze, publikacje elektroniczne on-line, działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych,
obsługa urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie imprez piknikowo-festynowych (wystawy, jarmarki,
konkursy), imprezy dla dzieci, jazda konna, współtworzenie
i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska),
organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez
kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie
loterii, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, 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 on-line, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, publikacja książek elektronicznych i czasopism
on-line, usługi publikacji elektronicznej, publikacja i wyda-
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wanie informacji o edukacji, imprezach, hazardzie, rozrywce,
rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi on-line.
506213
(220) 2019 10 29
FARMAK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Septogard Benzydamini hydrochloridum
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i suplementy diety,
leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, 35 usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych.
506326
(220) 2019 10 31
PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) (znak słowny)
(540) TAXI
(510), (511) 30 świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości
i mrożone wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyroby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty, herbatniki, torty, pizze, słodycze, wyroby czekoladowe,
czekolada, czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki, gumy
do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby
cukiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane,
lody, sorbety.
(210)
(731)

506335
(220) 2019 10 31
PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) (znak słowny)
(540) BAMBO
(510), (511) 30 świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości
i mrożone wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyroby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty, herbatniki, torty, pizze, słodycze, wyroby czekoladowe,
czekolada, czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki, gumy
do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby
cukiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane,
lody, sorbety.
(210)
(731)

506339
(220) 2019 10 31
PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) (znak słowny)
(540) JUMBO
(510), (511) 30 świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości
i mrożone wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyroby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty, herbatniki, torty, pizze, słodycze, wyroby czekoladowe,
czekolada, czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki, gumy
do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby
cukiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane,
lody, sorbety.
(210)
(731)
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(210) 506359
(220) 2019 11 04
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) SEPTUNISS
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
i leczenia skóry oraz błon śluzowych, spraye antyseptyczne
do stosowania na skórę, preparaty farmaceutyczne stosowane w profilaktyce i leczeniu ran i podrażnień skóry.
(210) 506360
(220) 2019 11 04
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) SEPTISSE
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
i leczenia skóry oraz błon śluzowych, spraye antyseptyczne
do stosowania na skórę, preparaty farmaceutyczne stosowane w profilaktyce i leczeniu ran i podrażnień skóry.
506377
(220) 2019 11 04
LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOOD NOOT
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.07.06
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie
do gier komputerowych i elektronicznych, oprogramowanie i aplikacje komputerowe do nawigacji, 29 batony na bazie orzechów i owoców, desery mleczne, desery owocowe,
jogurt, koktajle na bazie mleka i jogurtu, masło orzechowe,
napoje na bazie mleka i jogurtu, owoce mrożone, orzechy
jadalne, orzechy przetworzone, pasty orzechowe, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, przetwory owocowe, 30 batoniki, batony energetyczne, batony
zbożowe, ciasta, ciasteczka, cukierki, czekolada, herbata,
kakao, kawa, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku,
lód naturalny lub sztuczny, mrożony jogurt (lody spożywcze), musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe
(sosy), napoje na bazie herbaty, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, słodycze,
środki wiążące do lodów spożywczych, sorbety, substytuty
lodów, wyroby cukiernicze, 35 usługi handlu detalicznego
żywności lub napojów, usługi handlu detalicznego lodów,
usługi handlu detalicznego pojemników na żywność lub
napoje, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do aplikacji mobilnych, 43 kawiarnie, lodziarnie, usługi mobilnych kawiarni, usługi mobilnych lodziarni,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, obwoźne usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje.
506380
(220) 2019 11 04
LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) GOOD NOOT

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.07.06
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie
do gier komputerowych i elektronicznych, oprogramowanie
i aplikacje komputerowe do nawigacji, 29 batony na bazie
orzechów i owoców, desery mleczne, desery owocowe, jogurt, koktajle na bazie mleka i jogurtu, masło orzechowe,
napoje na bazie mleka i jogurtu, owoce mrożone, orzechy
jadalne, orzechy przetworzone, pasty orzechowe, przekąski
na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, przetwory
owocowe, 30 batoniki, batony energetyczne, batony zbożowe, ciasta, ciasteczka, cukierki, czekolada, herbata, kakao,
kawa, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, lód naturalny lub sztuczny, mrożony jogurt (lody spożywcze),
musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe (sosy),
napoje na bazie herbaty, napoje na bazie czekolady, napoje
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, słodycze, środki wiążące do lodów spożywczych, sorbety, substytuty lodów, wyroby cukiernicze, 35 usługi handlu detalicznego żywności lub
napojów, usługi handlu detalicznego lodów, usługi handlu
detalicznego pojemników na żywność lub napoje, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania
komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do aplikacji mobilnych, 43 kawiarnie, lodziarnie, usługi mobilnych kawiarni, usługi mobilnych lodziarni, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
obwoźne usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
506383
(220) 2019 11 04
LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOOD NOOT

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie
do gier komputerowych i elektronicznych, oprogramowanie
i aplikacje komputerowe do nawigacji, 29 batony na bazie
orzechów i owoców, desery mleczne, desery owocowe, jogurt, koktajle na bazie mleka i jogurtu, masło orzechowe,
napoje na bazie mleka i jogurtu, owoce mrożone, orzechy
jadalne, orzechy przetworzone, pasty orzechowe, przekąski
na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, przetwory
owocowe, 30 batoniki, batony energetyczne, batony zbożowe, ciasta, ciasteczka, cukierki, czekolada, herbata, kakao,
kawa, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, lód naturalny lub sztuczny, mrożony jogurt (lody spożywcze),
musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe (sosy),
napoje na bazie herbaty, napoje na bazie czekolady, napoje
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, słodycze, środki wiążą-
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ce do lodów spożywczych, sorbety, substytuty lodów, wyroby cukiernicze, 35 usługi handlu detalicznego żywności lub
napojów, usługi handlu detalicznego lodów, usługi handlu
detalicznego pojemników na żywność lub napoje, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania
komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do aplikacji mobilnych, 43 kawiarnie, lodziarnie, usługi mobilnych kawiarni, usługi mobilnych lodziarni, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
obwoźne usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
506424
(220) 2019 11 05
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POTASSIUM PUWER SR
(210)
(731)

(531) 19.13.21, 25.01.06, 25.03.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze
suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów
medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
506432
(220) 2019 11 05
MAXOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wolsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAXOIL

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.17.07, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie sklepów i hurtowni z materiałami eksploatacyjnymi, częściami zamiennymi i akcesoriami
do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych
i autobusów oraz maszyn i urządzeń rolniczych i budowlanych, narzędziami i elektronarzędziami do naprawy i serwisowania pojazdów, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej
i detalicznej, w tym poprzez Internet materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i akcesoriów do samochodów
osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów oraz
maszyn i urządzeń rolniczych i budowlanych, narzędzi i elektronarzędzi do naprawy i serwisowania pojazdów, sprzedaż
wysyłkowa ww. towarów, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów, w celu umożliwienia klientom dogodnego
obejrzenia i zakupu w sklepie i hurtowni oraz za pośred-
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nictwem mediów elektronicznych, w tym Internetu materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i akcesoriów
do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych
i autobusów oraz maszyn i urządzeń rolniczych i budowlanych, narzędzi i elektronarzędzi do naprawy i serwisowania
pojazdów, 37 obsługa i naprawa samochodów osobowych
i ciężarowych, pojazdów rolniczych, maszyn budowlanych,
diagnostyka i serwisowanie pojazdów, mycie pojazdów, wymiana i naprawa ogumienia, serwis klimatyzacji, naprawa
i wymiana szyb samochodowych.
506442
(220) 2019 11 05
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biolacard ESSENTIAL

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 25.05.02, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze
suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów
medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
506476
(220) 2019 11 06
WÓJCIK AGNIESZKA FURINI ŚWIAT PUF I FOTELI,
Stary Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FURINI ŚWIAT PUF I FOTELI
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, pufy [meble], pufy typu sako, fotele, fotele sako, krzesła [fotele] biurowe, meble, meble biurowe, meble biurowe
metalowe, meble dla dzieci, meble dla niemowląt, meble
do siedzenia, meble do wnętrz, meble domowe, meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble sypialne, zestawy mebli,
sofy, sofy ścienne, sofy rozkładane, sofy rozsuwane, materace, materace dmuchane, materace dmuchane, do celów
niemedycznych, materace łóżkowe, materace piankowe,
łóżka, łóżka drewniane, łóżka piętrowe, łóżka sako, poduszki, poduszki nadmuchiwane, poduszki dmuchane, obicia
do poduszek, poduszki sako, poduszki dekoracyjne, poduszki ozdobne, podnóżki, podnóżki [taborety], fotele rozkładane
z podnóżkiem, zagłówki, zagłówki [meble], zagłówki nadmuchiwane, zagłówki do łóżek, fotele bujane, fotele rozkładane
w łóżka, fotele dopasowane do kształtu ciała [contour chair].
(210) 506560
(220) 2019 11 08
(731) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
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(540) CyberŁóżko
(510), (511) 9 terminale komunikacyjne, 10 łóżka szpitalne
skonstruowane do celów medycznych, 42 medyczne badania naukowe.
(210) 506592
(220) 2019 11 08
(731) Reason and Dignity of Man Ltd, Londyn, GB
(540) (znak słowny)
(540) Wydawnictwo Rozum i Godność Człowieka
(510), (511) 16 adresarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwaforty [grafika], akwarele, albumy do wklejania, almanachy [roczniki],
aparaty do wykonywania winiet, arkusze celulozy regenerowanej do owijania, arkusze z nutami w formie drukowanej,
arkusze z wiskozy do zawijania, artykuły biurowe [z wyjątkiem
mebli], atlasy, atrament, atrament korektorski [heliografia],
banknoty, bibuły, bielizna stołowa papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bilety, biuletyny informacyjne, biurowe maszyny do stemplowania, bloki [artykuły papiernicze], bony
wartościowe, brokat do celów biurowych, broszury, celuloidy
do filmów animowanych, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, chorągiewki papierowe, chromolitografie, chusteczki do nosa [papierowe], chusteczki papierowe do usuwania makijażu, cyfry [czcionki drukarskie], cyrkle
kreślarskie, czasopisma [periodyki], czcionki drukarskie,
czcionki ze stali, deski kreślarskie [rysownice], diagramy, dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], drukowane arkusze muzyczne, drukowane rozkłady, ekierki do rysowania,
etui na identyfikatory [artykuły biurowe], etykiety [owijki]
na butelki z papieru lub kartonu, etykiety papierowe odprawionego bagażu, etykiety z papieru lub kartonu, filtry
do kawy papierowe, folia samoprzylegająca z tworzyw
sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, folia z tworzywa
sztucznego do opakowywania, folie z bąbelkami z tworzywa
sztucznego do opakowywania, formularze [blankiety, druki],
formy do gliny modelarskiej [materiały dla artystów], fotografie [wydrukowane], fotograwiura, frankownice do użytku biurowego, futerały na matryce, galwanotypy [poligrafia], gazety,
girlandy papierowe, glina do modelowania, globusy, grafity
do ołówków, gumki do ścierania, hektografy, identyfikatory
[artykuły biurowe], igły, rylce stalowe do akwafort, indeksy,
skorowidze, kalendarze, kalka kopiująca, kalka płócienna, kałamarze (wpuszczane w pulpit), kamienie litograficzne, kartki
muzyczne z życzeniami, kartki z życzeniami, karton, karton
z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], karty, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, karty indeksowe, karty pocztowe, kasetki na papeterię [artykuły biurowe], kasetki na stemple [pieczątki], kaszty, ramy zecerskie [drukarstwo], katalogi,
kątowniki kreślarskie, klamerki, klipsy do papieru, klawisze
do maszyn do pisania, klej rybi [karuk] do papieru lub do użytku domowego, kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego, klipsy do etui na identyfikatory [artykuły biurowe], klipsy do piór i długopisów, kokardy papierowe, inne niż pasmanteria lub ozdoby do włosów, komiksy,
koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z papieru lub
kartonu, korektory w płynie [artykuły biurowe], korektory
w taśmie [artykuły biurowe], kreda do litografii, kreda do pisania, kreda do znakowania, kreda krawiecka, kreda w sprayu,
krzywiki, książki, kuwety malarskie, lak do pieczętowania, linijki [reglety] dla drukarzy, linijki rysownicze [kreślarskie], litograficzne dzieła sztuki, łupkowe tabliczki do pisania, makiety architektoniczne, mapy geograficzne, masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, maszynki do ostrzenia
ołówków, elektryczne lub nie, maszyny do pisania, materiały
do introligatorstwa, materiały do modelowania, materiały
do pakowania wykonane z krochmalu lub skrobi, materiały
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do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały filtracyjne z papieru, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), matryce, matryce do druku ręcznego, maty papierowe, miseczki na farby wodne dla artystów, modelina polimerowa, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], narzędzia
do słojowania i marmurkowania, nawilżacze [artykuły biurowe], nawilżacze do powierzchni klejących [artykuły biurowe],
niszczarki do papieru do użytku biurowego, notatniki [notesy], noże do papieru [artykuły biurowe], numeratory, obciągi
offsetowe z materiałów nietekstylnych, obrazy [malarstwo],
oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, obsadki do piór, ochrona
gumowa na palce [artykuły biurowe], odciskarki do kart kredytowych, nieelektryczne, okładki na książeczki czekowe,
okładki na paszporty, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], oleodruki, ołówki, ołówki na grafit [ołówki automatyczne], ołówki węglowe, opaski na rękę do przytrzymywania
przyborów do pisania, opaski papierowe na cygara, opłatki
do pieczętowania, osłony z papieru na doniczki, palety dla
malarzy, pantografy [przyrządy kreślarskie], papier, papier
do elektrokardiografów, papier do malarstwa i kaligrafii, papier do maszyn rejestrujących, papier do pisania [listowy], papier do radiogramów, papier do użytku na stołach do badań,
papier do zawijania, papier filtracyjny [bibuła], papier higieniczny, papier mâché, papier nutowy, papier parafinowany,
papier pergaminowy, papier przebitkowy, papier ryżowy, papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach [artykuły
piśmienne], papier z miazgi drzewnej, papierowe nakrycia
[obrusy] stołowe, papierowe podkładki na tacki dentystyczne,
papierowe podkładki pod szklanki, pasta do modelowania,
pasta skrobiowa [klej] do celów papierniczych lub do użytku
domowego, pastele [kredki], perforatory biurowe, periodyki
[czasopisma], pędzle, pędzle do pisania, pieczątki z adresem,
pinezki, pióra i długopisy [artykuły biurowe], pióra kulkowe,
pióra ze stali, piórka do rysowania [grafiony], plansze, płytki
grawerskie, plany, płótna malarskie, płótno introligatorskie,
płótno nasączone tuszem do powielaczy, płótno nasączone
tuszem do urządzeń stosowanych w reprodukcji dokumentów, płytki adresowe do adresarek, podkładki do pisania
z klipsem, podkładki na biurko, podpórki do książek, podpórki
ręki dla malarzy, podręczniki [książki], podstawki do długopisów i ołówków, podstawki na stół papierowe, podstawki pod
kufle do piwa, poduszki do stempli, pieczęci, pojemniki
na ołówki, pojemniki na śmietanę papierowe, portrety, powielacze, prospekty, próbki biologiczne do mikroskopów
[materiał dydaktyczny], przebitki [materiały piśmienne], przezrocza [materiały piśmienne], przybory do wycierania tablic
do pisania, przybory szkolne [artykuły piśmienne], przyciski
do papieru, przykładnice kreślarskie, przyrządy do pisania,
przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka
na pióra, pudełka z farbami do użytku szkolnego, pudełka
z papieru lub kartonu, pudła na kapelusze z tektury, ramki
i stojaki do fotografii, rejestry, księgi główne [książki], reprodukcje graficzne, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe do czyszczenia, rolki do taśm
barwiących, ryciny [grawerowanie], rylce do kopiowania rysunków, rysiki, rysunki, segregatory na luźne kartki, serwetki
stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów,
skoroszyty na dokumenty, skrobaki wymazujące biurowe, spinacze do papieru, spinacze do pieniędzy, stalówki, stalówki
ze złota, statuetki z papieru mâché, steatyt [kreda krawiecka],
stemple do pieczętowania, suche kalkomanie, suszki do piór,
szablony [artykuły piśmienne], szablony do dekorowania
żywności i napojów, szablony do wymazywania, sznurek introligatorski, sztalugi malarskie, sztychy, ryty [grawiura], szufelki do składu typograficznego, szyldy z papieru lub z karto-
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nu, śliniaki papierowe, śliniaki z rękawami, papierowe, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub
papieru, tace do sortowania i liczenia pieniędzy, tacki biurkowe, taśma klejąca [materiały piśmienne], taśmy [introligatorstwo], taśmy do kodów kreskowych, taśmy do maszyn do pisania, taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy i karty
papierowe do zapisu programów komputerowych, taśmy
przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, tkaniny introligatorskie, torby papierowe, torby papierowe do użytku przy
sterylizacji narzędzi medycznych, torebki do gotowania
w kuchniach mikrofalowych, torebki do pakowania [koperty,
woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, transparenty z papieru, tuby z tektury, tusz chiński, tworzywa sztuczne do modelowania, uchwyty do kredy, uchwyty do stempli,
pieczęci, ulotki, urządzenia do laminowania dokumentów
do użytku biurowego, urządzenia do oprawiania fotografii,
urządzenia do zaklejania kopert do biura, urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], urządzenia i maszyny
do powielania, urządzenia ręczne do etykietowania, usuwalne znaczki (stemple), utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub
plastiku do pakowania żywności, wałki do malowania ścian,
wałki do maszyn do pisania, washi [papier japoński], wieczne
pióra, wierszowniki [poligrafia], wkładki papierowe do szuflad,
perfumowane lub nie, wkłady atramentowe, worki na śmieci
wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, wosk do modelowania nie do celów stomatologicznych, wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, wstążki papierowe, inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, wycinki histologiczne [materiał szkoleniowy], wykroje krawieckie, wypełnienie z papieru lub kartonu, wyroby przeznaczone
do wymazywania, wzorce pisma do kopiowania, wzornice
perforowane do krosien żakardowych, wzory do haftowania,
wzory do kalkowania, zaczepy do kart indeksowych, zakładki
do książek, zakładki do stron, zakreślacze, zapisy nutowe, zawiadomienia [artykuły papiernicze], zestawy drukarskie, przenośne [artykuły biurowe], zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe,
zszywacze [artykuły biurowe], zszywki biurowe, zwijacze
do identyfikatorów [artykuły biurowe].
(210)
(731)
(540)
(540)

506632
(220) 2019 11 12
DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
DOM DEVELOPMENT KREDYTY

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.13.99
(510), (511) 36 usługi bankowe i finansowe, pośrednictwo
w usługach finansowych, usługi pośrednictwa w zakresie organizowania finansowania przez inne instytucje finansowe,
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organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, zapewnianie finansowania, doradztwo i analiza finansowa, usługi
w zakresie doradztwa kredytowego, doradztwo związane
z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego,
udzielanie informacji dotyczących kredytów hipotecznych,
udzielanie informacji dotyczących usług finansowych, usługi
informacji i doradztwa finansowego.
506637
(220) 2019 11 12
SZARAMA KARINA, Olsztyn; CZODROWSKA MARTA,
Bukwałd
(540) (znak słowny)
(540) KLAREKO
(510), (511) 3 naturalne, organiczne i/lub ekologiczne preparaty i środki do czyszczenia, i odświeżania, do użytku domowego, naturalne, organiczne i/lub ekologiczne preparaty
i środki do polerowania, szorowania i ścierania, preparaty
do prania, proszek do prania, preparaty do usuwania plam,
środki do płukania do prania, środki zapachowe do celów
domowych, aerozole czyszczące, mieszanki do mycia okien,
mieszanki czyszczące do usuwania plam, mieszanki do pielęgnacji podłóg, mydła do użytku domowego, płyn do mycia naczyń, płyny do czyszczenia, płyny do mycia, płyny
do szorowania, mydło alkaliczne, odplamiacz, mydło do mycia naczyń, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty
czyszczące do stosowania na płytkach, preparaty czyszczące w postaci pianek, preparaty czyszczące w postaci past,
preparaty do czyszczenia podłóg, preparaty do czyszczenia
szkła, preparaty do usuwania tłuszczu, preparaty do wywabiania plam, preparaty myjące, proszek do szorowania, proszek do zmywarek, proszki do prania, preparaty do usuwania
rdzy, spraye zapachowe do odświeżania tkanin, zapachowe
środki odświeżające powietrze, preparaty do czyszczenia
i odświeżania, środki do polerowania, szorowania i ścierania,
środek do czyszczenia czajników, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do kamienia, środek do czyszczenia mebli, środek do polerowania
mebli, środki czyszczące do usuwania plam, środki czyszczące do użytku domowego, środki czyszczące do zamrażarek,
środki czyszczące w sprayu do tekstyliów, środki czyszczące
w sprayu do użytku domowego, substancje do szorowania, środki do czyszczenia okien w formie rozpylacza, środki
do czyszczenia toalet, środki do polerowania metali, środki
do polerowania podłóg i mebli, środki do polerowania w aerozolu, środki do płukania do zmywarek, środki do usuwania kamienia, środki do usuwania plam, środki do zmywania naczyń, środki nadające połysk do czyszczenia okien,
tabletki do zmywarek, preparaty odtłuszczające do celów
domowych, preparaty do nadawania połysku, preparaty
do usuwania plam do artykułów gospodarstwa domowego, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do polerowania pielęgnujące drewno, preparaty do polerowania, pasta
do podłogi, pasty płynne do podłóg, oleje czyszczące, mieszaniny do czyszczenia ubikacji, mieszanka do polerowania
podłóg, mieszaniny do nabłyszczania podłóg, kostki mydła
do czyszczenia do użytku domowego, olejki eteryczne, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, preparaty perfumeryjne,
mydła, mydła nie do użytku osobistego, woski zapachowe,
4 świece i knoty do oświetlenia, świece, świece zawierające
środki do odstraszania owadów, zapachowe świece aromaterapeutyczne, zestawy świeczek, świeczki do podgrzewaczy, świece zapachowe, świece stołowe, 5 odświeżacze
powietrza w sprayu, preparaty do odświeżania powietrza,
preparaty do neutralizacji zapachów, spraye do dezodoryzacji powietrza, spraye odświeżające do pomieszczeń,
(210)
(731)
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środki do oczyszczania powietrza, odświeżacze do odzieży,
odświeżacze i dezodoranty do butów, 21 sprzęt i artykuły
do sprzątania i czyszczenia, narzędzia do czyszczenia, ręczne, ściereczki do zmywania naczyń, gąbki, myjki do użytku
w gospodarstwie domowym, przybory do użytku w gospodarstwie domowym.
(551) wspólne prawo ochronne
506698
(220) 2019 11 13
PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TARANAKI BAY
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.01.15, 26.11.03, 26.11.05, 26.13.99
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina owocowe, wyroby winiarskie.
506699
(220) 2019 11 13
PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARFISH BAY

(210)
(731)

(531) 03.09.17, 25.12.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina owocowe, wyroby winiarskie.
506710
(220) 2019 11 13
EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FREEPAK

(210)
(731)
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(531)

27.05.01, 29.01.13, 25.01.13, 26.04.02, 26.04.14, 26.04.18,
02.09.14
(510), (511) 9 oprogramowanie informatyczne do telefonów komórkowych, telefony komórkowe, telefony, 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe,
ubezpieczenia towarów, pośrednictwo w umowach kredytowych, pośrednictwo w usługach finansowych, finansowanie zakupów na raty, pośrednictwo w zakresie zakupu
na raty, 37 instalowanie i naprawa telefonów, 38 transmisje
telewizyjne, transmisje audycji telewizyjnych, telefonia komórkowa, komórkowe usługi radiotelefoniczne, usługi telefonii komórkowej, usługi telefoniczne i telekomunikacyjne,
44 usługi telemedyczne.
506761
(220) 2019 11 14
NOVVAM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skrzeszewo
(540) (znak słowny)
(540) THE HUNGER OF THE WOLF
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt.

(210)
(731)

506809
(220) 2019 11 15
FOLC KRZYSZTOF, FOLC BARTŁOMIEJ LA FINESTRA
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LA FINESTRA
(510), (511) 43 serwowanie żywności i napojów w restauracji i barach.
(210)
(731)

506819
(220) 2019 11 15
GSH Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Q Hotel Grand Cru Gdańsk
(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami,
hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne, organizowanie zakwaterowania w hotelach,
rezerwacja pokoi hotelowych dla podróżnych, rezerwacja
zakwaterowania w hotelach, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, rezerwacja miejsca w hotelach, świadczenie usług
w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez Internet,
udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu
za pośrednictwem Internetu, udostępnienie miejsc noclegowych w hotelach, usługi hotelowe, usługi rezerwacji hoteli
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi rezerwacji
pokoi, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi
w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, usługi w zakresie
rezerwacji zakwaterowania, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, zapewnienie zakwaterowania w hotelach,
zapewnienie zakwaterowania w hotelach i motelach.
(210)
(731)

506820
(220) 2019 11 15
WROCŁAW Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPOŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Q Hotel Plus Wrocław
(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami,
hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne
(210)
(731)
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i turystyczne, organizowanie zakwaterowania w hotelach,
rezerwacja pokoi hotelowych dla podróżnych, rezerwacja
zakwaterowania w hotelach, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, rezerwacja miejsca w hotelach, świadczenie usług
w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez Internet,
udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu
za pośrednictwem Internetu, udostępnienie miejsc noclegowych w hotelach, usługi hotelowe, usługi rezerwacji hoteli
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi rezerwacji
pokoi, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi
w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, usługi w zakresie
rezerwacji zakwaterowania, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, zapewnienie zakwaterowania w hotelach,
zapewnienie zakwaterowania w hotelach i motelach.
506881
(220) 2019 11 18
PROJEKT WARSZAWA 7 CORDIA PARTNER 2
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Modena Park
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz lokali usługowych, 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, finansowanie projektów deweloperskich, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, doradztwo
w zakresie nieruchomości, usługi 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, 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
(210)
(731)
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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, 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 doradztwo budowlane, 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, hotele, 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.
506955
(220) 2019 11 20
GAWLIK URSZULA
FIRMA HANDLOWO-TRANSPORTOWA, Bełk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAMIENIEAKWARIOWE.PL
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.09.01, 26.13.25
(510), (511) 19 kamienie akwariowe dekoracyjne.
506965
(220) 2019 11 20
PEIGNIER XYMENA FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
ALAMEDA, Katowice
(540) (znak słowny)

(210)
(731)

Nr ZT10/2020

(540) ALAMEDA Profilaktyczne Bilanse Biologiczne
(510), (511) 41 usługi edukacji medycznej, zapewnianie
szkoleniowych kursów medycznych, doradztwo w zakresie
szkoleń medycznych, prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, organizowanie
seminariów i kongresów o tematyce medycznej, organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, tłumaczenia, świadczenie usług w zakresie tłumaczeń,
44 usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], opieka
medyczna i zdrowotna, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], doradztwo dietetyczne, usługi
oceny medycznej, usługi opieki medycznej, organizowanie
leczenia medycznego, prowadzenie placówek medycznych,
świadczenie pomocy medycznej, udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania.
507048
(220) 2019 11 21
LEGENDARY POLISH BRAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefów
(540) (znak słowny)
(540) WIENIAWA
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe.
(210)
(731)

507093
(220) 2019 11 22
PLEŚNIAROWICZ JAN BRICOLAGE PUBLISHING,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRICOLAGE PUBLISHING
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 20.07.02
(510), (511) 40 drukowanie, drukowanie fotograwiury, drukowanie szablonów, drukowanie wzorów, drukowanie fotograficzne, drukowanie zdjęć, drukowanie litograficzne, drukowanie
znaczków, drukowanie reklam, drukowanie offsetowe, drukowanie książek, drukowanie portretów, drukowanie cyfrowe, drukowanie na wełnie, drukowanie wklęsłe, drukowanie przezroczy
fotograficznych, drukowanie filmu kinematograficznego, drukowanie wzorów na dywanach, drukowanie obrazów na przedmiotach, drukowanie wzorów dla osób trzecich, drukowanie
dokumentów z nośników cyfrowych, drukowanie fotografii
z nośników cyfrowych, drukowanie ozdobnych wzorów na opakowaniach prezentów, drukowanie cyfrowo przechowywanych
obrazów i zdjęć, drukowanie 3D, usługi składania druku, usługi
druku offsetowego, usługi druku na tkaninach, introligatorstwo,
usługi wykańczania druków [introligatorstwo], reprodukcja fotografii, reprodukcja dzieł muzealnych, reprodukcja przezroczy
fotograficznych, reprodukcja filmów kinematograficznych, reprodukcja odbitek fotograficznych, usługi hermetyzacji materiałów w arkuszach w celu produkcji fotografii, wywoływanie fotograficzne, retusz fotograficzny, obróbka fotograficzna, fotograficzne filmy (wywoływanie -), obróbka zdjęć fotograficznych,
kopiowanie filmów fotograficznych, przenoszenie przeźroczy
fotograficznych, powiększanie odbitek fotograficznych, kopiowanie slajdów fotograficznych, oprawa książek lub dokumentów, usługi cyfrowego drukowania książek i innych dokumentów na zamówienie, oprawianie książek, drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz logo na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, usługi drukowania, usługi
wykańczania druków, usługi wykańczania druków [cięcie], kolacjonowanie materiałów drukowanych [oprawy introligatorskie],
udzielanie informacji dotyczących usług drukarskich, usługi
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w zakresie drukowania materiałów papierniczych, udzielanie
informacji związanych z usługami drukowania fotograficznego,
usługi wykańczania druków [składanie], przetwarzanie przeźroczy i druków, 41 wydawanie gazet, multimedialne wydania gazet, publikacja gazet elektronicznych on-line, wypożyczanie
gazet i czasopism, publikowanie gazet, periodyków, katalogów
i broszur, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism
i gazet, publikowanie gazety dla klientów w Internecie, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, świadczenie usług w zakresie studiów nagrań wideo, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, produkcja nagrań
audio i video oraz usługi fotograficzne, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań audiowizualnych, realizacja nagrań
audiowizualnych, produkcja nagrań muzycznych, produkcja
nagrań wideo, usługi w zakresie nagrań, produkcja oryginalnych
egzemplarzy nagrań, produkcja nagrań wzorcowych [master],
nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, publikowanie
czasopism internetowych, programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, udostępnianie publikacji
elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu,
nie do pobrania, organizowanie konkursów za pośrednictwem
Internetu, badania edukacyjne, fotoreportaże, fotografia, usługi
fotografów, fotografia portretowa, fotografia lotnicza, montaż
filmów fotograficznych, wypożyczanie reprodukcji fotograficznych, wypożyczanie aparatów fotograficznych, kompozycje fotograficzne na rzecz innych, nauka fotografii, usługi edukacyjne
w zakresie fotografii, szkolenia dotyczące obsługi sprzętu fotograficznego, pokazy sprzętu fotograficznego [do celów szkoleniowych], tłumaczenia (usługi -), tłumaczenia językowe ustne,
tłumaczenia, tłumaczenia językowe, publikowanie literatury instruktażowej, udostępnianie podręcznych księgozbiorów literatury i archiwów dokumentacyjnych, zarządzanie stroną artystyczną spektakli teatralnych, zarządzanie stroną artystyczną
występów muzycznych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, usługi artystów estradowych świadczone przez muzyków, usługi artystów estradowych wykorzystujących umiejętności cyrkowe, usługi rozrywkowe świadczone przez artystów
scenicznych, zamawianie artystów estradowych na imprezy
(usługi organizatora), usługi artystów estradowych, usługi malowania artystycznego murali, kierownictwo artystyczne artystów estradowych, organizowanie konkursów artystycznych,
publikowanie książek, publikowanie książek instruktażowych,
publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie książek, czasopism, publikowanie multimedialne książek, publikowanie
książek i recenzji, publikacja i redagowanie książek, publikacja
drukowanych książek telefonicznych, usługi w zakresie publikacji książek, publikowanie książek dotyczących ligi rugby, publikowanie książek związanych z rozrywką, publikowanie książek,
magazynów, almanachów i czasopism, publikowanie książek
związanych z technologią informacyjną, usługi konsultacyjne
w zakresie publikacji książek, publikowanie książek związanych
z programami telewizyjnymi, publikowanie słów piosenek
w postaci książek, publikowanie książek z nutowym zapisem
muzyki, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, wydawanie
czasopism i książek w postaci elektronicznej, publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania), publikowanie książek i czasopism elektronicznych w systemie on-line, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych
książek i czasopism w Internecie, dostarczanie informacji dotyczących książek, udostępnianie on-line recenzji książek, usługi

29

informacyjne dotyczące książek, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie materiałów
drukowanych, komputerowy skład drukarski [DTP], publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikowanie druków
w formie elektronicznej, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących zwierząt domowych, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących rybek domowych, usługi wydawnicze,
z wyjątkiem prac drukarskich, publikowanie druków w formie
elektronicznej w Internecie, publikowanie materiałów drukowanych związanych z francuskimi winami, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących praw własności intelektualnej,
publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż
reklamowe, w Internecie, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów
reklamowych, publikowanie druków, również w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, wydawanie biuletynów, wydawanie czasopism, wydawanie audiobooków, wydawanie katalogów, wydawanie prospektów, usługi wydawnicze,
wydawanie przewodników turystycznych, wydawanie publikacji medycznych, muzyczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, publikacja i wydawanie prac naukowych związanych z technologią medyczną,
muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania
muzyki, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, wydawanie nagród
edukacyjnych, usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, usługi prezentacji audiowizualnych, usługi produkcji taśm audio, usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, usługi prezentacji audiowizualnych do celów rozrywkowych, świadczenie usług
rozrywkowych za pośrednictwem taśm audio, udostępnianie
informacji on-line związanych z mediami audiowizualnymi,
udostępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem
sieci łączności, udostępnianie treści audio on-line nie do pobrania, usługi rozrywki dopasowywania użytkowników z nagraniami audio i wideo, usługi rozrywkowe w zakresie dzielenia się
nagraniami audio i wideo, produkcja prezentacji audiowizualnych, usługi nagrywania i produkcji audio, produkcja nagrań
wzorcowych [master] audio, usługi edycji nagrań audio i wideo,
usługi w zakresie nagrań audio i wideo.
507127
(220) 2019 11 25
BROWAR WASZCZUKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Czarna Białostocka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Siejemy ferment w puszczy

(210)
(731)
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(531) 01.15.11, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.
(210)
(731)
(540)
(540)

507165
(220) 2019 11 22
PIWOWAR MONIKA WERONIKA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
cOmpleVita

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04
(510), (511) 10 fizykoterapia (przyrządy do -), masaż (aparaty
do -), gimnastyka lecznicza (urządzenia do -), 45 własność intelektualna (licencjonowanie -).
(210) 507197
(220) 2019 11 26
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Kod genetyczny
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe,
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie
analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator
obrazu), programy komputerowe, programy komputerowe
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu
audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe
i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania
i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci
plików w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne,
monitory, komputery i urządzenia towarzyszące, komputery
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym,
35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu
na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi
produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji,
kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania
prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów
i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania opinii
publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie in-
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formacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków,
pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów,
audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych
utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku,
gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych,
urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału
naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw
do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji
satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych
i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych,
kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy,
bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy,
etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi,
galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana,
galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce,
maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organizery,
otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe,
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki,
plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki
pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale,
szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki,
t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki
żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne,
usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie
informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego,
usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym
udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu sateli-
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tarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, 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 telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez
bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu
programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów,
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, dostarczanie dostępu
do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów
w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji
i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie
dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej
jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, 41 usługi
rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk
telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji
o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych,
imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym
przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku
i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym
ze stron www przez Internet, usługi wynajmowania studia
nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej zawarte w tej klasie, 42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań
w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań
w dziedzinie usług medialnych - prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie
i przekazywanie prognoz pogody, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet - kawiarenka internetowa, usługi
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udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych
serwisów i portali internetowych, usługi dostarczania dostępu do serwerów internetowych.
507218
(220) 2019 11 26
WERBENA ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WERBENA ART
(510), (511) 1 nawozy sztuczne, nawozy do użyźniania gleby,
preparaty do nawożenia gleby, środki ochrony roślin, środki
wspomagające wegetację roślin, środki konserwujące rośliny,
26 kwiaty i rośliny sztuczne, 31 nasiona (ziarno), rośliny żywe,
kwiaty żywe, rośliny suszone do dekoracji, grzybnie, cebulki i kłącza kwiatowe, darń, torf, kora, 35 usługi prowadzenia
sprzedaży hurtowej i detalicznej tradycyjnej i za pomocą sieci teleinformatycznej nawozów, preparatów do użyźniania
i nawożenia gleby, środków ochrony roślin, środków wspomagających wegetację roślin, środków konserwujących rośliny, kwiatów i roślin sztucznych oraz żywych, nasion, roślin suszonych, grzybni, cebulek i kłączy kwiatowych, darni,
torfu i kory, 38 usługi budowlane, budowa dróg i autostrad,
41 usługi edukacyjne, organizowanie konferencji, szkoleń
seminariów i wystaw, 42 usługi architektoniczne, usługi
projektowe związane z budownictwem, usługi dekorowania wnętrz, usługi projektowania dekoracji wnętrz, usługi
okolicznościowego dekorowania wnętrz, przystrajania choinek, przystrajania roślinnością i innymi dekoracjami wnętrz,
43 florystyka, usługi kwiaciarni, 44 usługi architektury krajobrazu, usługi małej architektury krajobrazu, ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja roślin na przestrzeniach otwartych
i we wnętrzach.
(210)
(731)

507226
(220) 2019 11 26
WERBENA ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Werbena art EKO Ogród
(210)
(731)

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 nawozy sztuczne, nawozy do użyźniania gleby,
preparaty do nawożenia gleby, środki ochrony roślin, środki
wspomagające wegetację roślin, środki konserwujące rośliny,
26 kwiaty i rośliny sztuczne, 31 nasiona (ziarno), rośliny żywe,
kwiaty żywe, rośliny suszone do dekoracji, grzybnie, cebulki i kłącza kwiatowe, darń, torf, kora, 35 usługi prowadzenia
sprzedaży hurtowej i detalicznej tradycyjnej i za pomocą sieci teleinformatycznej nawozów, preparatów do użyźniania
i nawożenia gleby, środków ochrony roślin, środków wspomagających wegetację roślin, środków konserwujących rośliny, kwiatów i roślin sztucznych oraz żywych, nasion, roślin suszonych, grzybni, cebulek i kłączy kwiatowych, darni,
torfu i kory, 38 usługi budowlane, budowa dróg i autostrad,
41 usługi edukacyjne, organizowanie konferencji, szkoleń
seminariów i wystaw, 42 usługi architektoniczne, usługi
projektowe związane z budownictwem, usługi dekorowania wnętrz, usługi projektowania dekoracji wnętrz, usługi
okolicznościowego dekorowania wnętrz, przystrajania cho-
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inek, przystrajania roślinnością i innymi dekoracjami wnętrz,
43 florystyka, usługi kwiaciarni, 44 usługi architektury krajobrazu, usługi małej architektury krajobrazu, ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja roślin na przestrzeniach otwartych
i we wnętrzach.
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507255
(220) 2019 10 14
REPUBLIKA WNĘTRZ GENERALNY WYKONAWCA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REPUBLIKA WNĘTRZ

(210)
(731)

507228
(220) 2019 11 26
WERBENA ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Werbena art Architektura Krajobrazu Nawierzchnie
Budownictwo

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09, 26.13.25
(510), (511) 36 agencja pośrednictwa w handlu, 37 budownictwo, 42 dekoracje wnętrz.
(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 nawozy sztuczne, nawozy do użyźniania gleby,
preparaty do nawożenia gleby, środki ochrony roślin, środki
wspomagające wegetację roślin, środki konserwujące rośliny,
26 kwiaty i rośliny sztuczne, 31 nasiona (ziarno), rośliny żywe,
kwiaty żywe, rośliny suszone do dekoracji, grzybnie, cebulki i kłącza kwiatowe, darń, torf, kora, 35 usługi prowadzenia
sprzedaży hurtowej i detalicznej tradycyjnej i za pomocą sieci teleinformatycznej nawozów, preparatów do użyźniania
i nawożenia gleby, środków ochrony roślin, środków wspomagających wegetację roślin, środków konserwujących rośliny, kwiatów i roślin sztucznych oraz żywych, nasion, roślin suszonych, grzybni, cebulek i kłączy kwiatowych, darni,
torfu i kory, 38 usługi budowlane, budowa dróg i autostrad,
41 usługi edukacyjne, organizowanie konferencji, szkoleń
seminariów i wystaw, 42 usługi architektoniczne, usługi
projektowe związane z budownictwem, usługi dekorowania wnętrz, usługi projektowania dekoracji wnętrz, usługi
okolicznościowego dekorowania wnętrz, przystrajania choinek, przystrajania roślinnością i innymi dekoracjami wnętrz,
43 florystyka, usługi kwiaciarni, 44 usługi architektury krajobrazu, usługi małej architektury krajobrazu, ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja roślin na przestrzeniach otwartych
i we wnętrzach.

(210)
(731)

507250
(220) 2019 11 26
SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA APIS W LUBLINIE,
Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grzaniec Miodowy MIÓD PITNY TRÓJNIAK

(531) 03.13.04, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 terapeutyczne usługi, usługi klinik medycznych, psychologiczne porady.

(531)

(210)
(731)

(210)
(731)

11.03.02, 25.01.15, 26.01.02, 26.05.01, 03.13.05, 27.05.01,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 miód pitny.

507287
(220) 2019 11 27
SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel
(540) (znak słowny)
(540) SOTTILE DECO
(510), (511) 19 płyty tarasowe, płyty betonowe, 37 usługi
budowlane, usługi w zakresie układania płyt tarasowych,
usługi w zakresie układania płyt betonowych, 42 doradztwo
inżynieryjne w zakresie płyt tarasowych, doradztwo inżynieryjne w zakresie płyt betonowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

507291
(220) 2019 11 27
SZYMANOWICZ EMILIA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Pracownia Psychologiczna „Ul”

507293
(220) 2019 11 27
SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel
(540) (znak słowny)
(540) NESSO
(510), (511) 19 kostka brukowa, kostka betonowa, 37 usługi budowlane, usługi w zakresie układania kostki brukowej,
usługi w zakresie układania kostki betonowej, 42 doradztwo
inżynieryjne w zakresie kostki brukowej, doradztwo inżynieryjne w zakresie kostki betonowej.
(210)
(731)

507294
(220) 2019 11 27
SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel
(540) (znak słowny)
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(540) RITANO
(510), (511) 19 kostka brukowa, kostka betonowa, 37 usługi budowlane, usługi w zakresie układania kostki brukowej,
usługi w zakresie układania kostki betonowej, 42 doradztwo
inżynieryjne w zakresie kostki brukowej, doradztwo inżynieryjne w zakresie kostki betonowej.
507319
(220) 2019 11 28
POLSKA GRUPA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IDEN
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.03, 26.04.05, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 2 tonery do drukarek i fotokopiarek, tonery drukarskie, tonery kserograficzne, tonery w postaci barwników,
9 naboje na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek,
drukarki, laserowe drukarki, atramentowe drukarki, igłowe
drukarki, cyfrowe drukarki, drukarki wielofunkcyjne, drukarki
do dokumentów, drukarki kolorowe do dokumentów, drukarki komputerowe, drukarki plotery, sterowniki drukarki laserowej, laserowe drukarki kolorowe, drukarki fotograficzne,
16 papier kserograficzny, papier do drukarek, papier przebitkowy, papier do przesyłania faksów, papier offsetowy, papier
do maszyn rejestrujących, papier samokopiujący, formularze
(blankiety druki), koperty, koperty do użytku biurowego, bloki, notesy (art. papierniczej, koszulki na dokumenty do użytku biurowego, bloki papierowe, bloki do pisania, zeszyty,
indeksy, skorowidze, materiały piśmienne i wyposażenie
edukacyjne, segregatory i skoroszyty, etykiety z papieru lub
kartonu, kalka kopiująca, kalka kreślarska, kalka maszynowa,
kalka techniczna, okładki obwoluty, plastikowe folie do rzutników, folie klejące do artykułów papierniczych, folie z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, teczki papierowe,
teczki rozkładane, teczki na dokumenty, teczki na akta, teczki
do użytku biurowego, torebki oraz artykuły do pakowania
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, torby na prezenty, etykiety na prezenty, pudełka
na prezenty, artykuły do korektowania i ścierania, niszczarki
dokumentów (maszyny biurowe), niszczarki płyt CD do użytku domowego lub biurowego, gilotyny do papieru, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały piśmienne
i wyposażenia edukacyjnego, maszyny biurowe oraz części
i akcesoria do wymienionych towarów zawarte w tej klasie,
zestawy na biurko, zestawy rysunkowe, zestawy długopisów
i ołówków, zestawy piór i długopisów, zestawy do malowania dla dzieci, artystyczne i rzemieślnicze zestawy do malowania, wyposażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy,
teczki z notatnikiem i przyborami do pisania zestawy, temperówki do ołówków elektryczne lub nieelektryczne, materiały
drukowane, tablice reklamowe z tektury, tablice do pisania
kredą, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kleje do użytku artystycznego, kleje w sztyfcie,
kleje do majsterkowania, kleje z brokatem do celów piśmienniczych, kleje do materiałów biurowych lub do celów domowych, wizytówki, przybory szkolne, bloki, zestawy rysunkowe, teczki z notatnikami i przyborami do pisania (zestawy),
artykuły papiernicze, przybory do wycierania tablic, tablice
ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, afisze, plakaty z papieru
lub kartonu, przybory szkolne, spinacze do pieniędzy, taśmy
papierowe, przyborniki biurowe, pojemniki do archiwizacji
dokumentów, koszulki na dokumenty do użytku biurowego,
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tusz do wiecznych piór, zbiorniczki z tuszem do wiecznych
piór, karton i wyroby z kartonu w tym: pojemniki kartonowe
do pakowania, składane pudełka kartonowe, opakowania
kartonowe, kolorowy karton, biały karton, etykiety z papieru lub kartonu, kartony na prezenty, pojemniki kartonowe,
pudła kartonowe, pudełka kartonowe, etykiety z papieru lub
kartonu, pudełka kartonowe do użytku domowego, plastikowe folie do rzutników, folie do okładania książek, taśmy
do drukarek komputerowych, taśmy do drukarek igłowych,
taśmy nasączone tuszem do drukarek komputerowych, taśmy klejące do pakowania, taśmy klejące do celów papierniczych, automatyczne dozowniki taśmy klejącej do użytku
biurowego, dozowniki taśmy klejącej do użytku biurowego
lub domowego, 18 aktówki, teczki, teczki konferencyjne,
składane teczki, teczki na prace plastyczne, teczki ze skóry,
pojemniki na wizytówki, walizy, torby podróżne i portfele
i inne artykuły służące do przenoszenia.
507327
(220) 2019 11 28
WATA WALDEMAR ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY WA-BIS, Szczekociny
(540) (znak słowny)
(540) LOXE
(510), (511) 1 kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje do wykańczania i gruntowania, kleje do płytek,
kleje do skór, kleje butylowe, 17 folie metalowe izolacyjne,
folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, taśmy izolacyjne, taśmy samoprzylepne inne niż do użytku biurowego,
medycznego czy domowego, tkaniny izolacyjne, uszczelnienia wodoodporne, membrany dachowe, folie paroizolacyjne, folie dachowe, maty separacyjne, materiały wyściełające
z gumy lub tworzyw sztucznych, materiały dźwiękoszczelne,
sznury i taśmy butylowe do łączenia i uszczelniania, maty butylowe wygłuszające.
(210)
(731)

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

507342
(220) 2019 11 28
Drogheria e Alimentari S.p.A., San Piero a Sieve, IT
(znak słowno-graficzny)
LA DROGHERIA 1880

(531) 18.03.07, 25.01.15, 26.05.01, 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 30 zioła przetworzone, przyprawy korzenne,
kompozycje przypraw korzennych, przyprawy, kompozycje przypraw, mieszanki przypraw, sól, sól z przyprawami
do gotowania, substytuty soli, pieprz, przetworzone nasiona
do użytku jako przyprawa.
507358
(220) 2019 11 29
INTEC MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) INTEC MEDICAL
(510), (511) 5 środki sanitarne do celów medycznych i higieny osobistej, opatrunki i materiały opatrunkowe, plastry, bandaże, gaziki do dezynfekcji, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, herbicydy, fungicydy, opaski ze środkiem
(210)
(731)
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przeciwko komarom i innym owadom, testy diagnostyczne
do samodzielnego wykonywania w domu, testy ciążowe,
9 wagi, urządzenia wagowe i pomiarowe, wagi medyczne, 10 sprzęt medyczny, instrumenty medyczne i przybory
medyczne, w tym do jednorazowego użytku, aparatura i instrumenty chirurgiczne, stomatologiczne i weterynaryjne,
z wyłączeniem urządzeń wspomagających słuch, sprzęt i artykuły rehabilitacyjne, protezy, sprzęt i artykuły ortopedyczne, wkładki ortopedyczne, poduszki ortopedyczne i rehabilitacyjne, instrumenty i materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, nici chirurgiczne, stetoskopy, mankiety, temblaki,
maski, filtry do inhalacji, pojemniki na leki, ciśnieniomierze
i akcesoria do ciśnieniomierzy, termometry medyczne, nawilżacze powietrza do celów medycznych, oczyszczacze
powietrza do celów medycznych, glukometry i akcesoria
do glukometrów, inhalatory, nebulizatory, kalkulatory BMI,
koce grzewcze, urządzenia do masażu, stymulatory mięśni,
11 nawilżacze powietrza inne niż do celów medycznych,
urządzenia i instalacje do wytwarzania pary, urządzenia i instalacje wentylacyjne, filtry do użycia z urządzeniami do wytwarzania pary, termofory, 35 sprzedaż środków sanitarnych
do celów medycznych i higieny osobistej, opatrunków i materiałów opatrunkowych, plastrów, bandaży, gazików do dezynfekcji, sprzedaż materiałów do plombowania zębów,
wosków dentystycznych, środków odkażających, środków
do zwalczania robactwa, herbicydów, fungicydów, opasek
ze środkiem przeciwko komarom i innym owadom, testów
diagnostycznych do samodzielnego wykonywania w domu,
testów ciążowych, sprzedaż wag, urządzeń wagowych i pomiarowych, sprzedaż sprzętu medycznego, instrumentów
medycznych i przyborów medycznych, w tym do jednorazowego użytku, sprzedaż aparatury i instrumentów chirurgicznych, stomatologicznych i weterynaryjnych, z wyłączeniem urządzeń wspomagających słuch, sprzedaż sprzętu
i artykułów rehabilitacyjnych, protez, sprzętu i artykułów ortopedycznych, wkładek ortopedycznych, poduszek ortopedycznych i rehabilitacyjnych, sprzedaż instrumentów i materiałów do zszywania stosowanych w chirurgii, nici chirurgicznych, stetoskopów, mankietów, temblaków, masek, filtrów
do inhalacji, pojemników na leki, sprzedaż ciśnieniomierzy
i akcesoriów do ciśnieniomierzy, termometrów medycznych,
nawilżaczy powietrza do celów medycznych, oczyszczaczy
powietrza do celów medycznych, glukometrów i akcesoriów
do glukometrów, inhalatorów, nebulizatorów, kalkulatorów
BMI, wag medycznych, kocy grzewczych, termoforów, urządzeń do masażu, stymulatorów mięśni, sprzedaż nawilżaczy
powietrza innych niż do celów medycznych, urządzeń i instalacji do wytwarzania pary, urządzeń i instalacji wentylacyjnych, filtrów do użycia z urządzeniami do wytwarzania pary.
(210) 507416
(220) 2019 11 29
(731) Zhiwei Robotics Corp., Szanghaj, CN
(540) (znak słowny)
(540) LATTEPANDA
(510), (511) 9 karty inteligentne [karty z układem scalonym], układy scalone, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, komputery cienki klient, urządzenia
do przetwarzania danych, sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane], tablice sterownicze [elektryczność], ekrany
wideo, płytki obwodu drukowanego, obwody drukowane,
28 zabawki, klocki do zabawy [konstrukcyjne], pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, pojazdy zdalnie sterowane [zabawki], samochody do zabawy, modele będące zabawkami,
sterowniki do zabawek, gry towarzyskie, zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, gry planszowe, zabawki inteligentne, 41 usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi tre-
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nerskie, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], obsługa publikacji elektronicznych on-line (niepobieralnych), wynajem
urządzeń do gier, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie],
wypożyczanie zabawek.
(210)
(731)
(540)
(540)

507431
(220) 2019 12 02
DADAN MACIEJ, Płońsk
(znak słowno-graficzny)
ferretti

(531) 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 7 odkurzacze, kotły (parowe), kuchenne urządzenia elektryczne, mieszalniki, podgrzewacze wody, spawarki elektryczne, kuchenki gazowe, 11 bojlery, urządzenia
chłodnicze, grille, grzejniki elektryczne, klimatyzacja, kominki
domowe, kotły grzewcze, kabiny prysznicowe, urządzenia
do ogrzewania na paliwa stałe, płynne, gazowe, urządzenia
(urządzenia elektryczne), wanny łazienkowe.
507438
(220) 2019 12 02
CHRUSZCZ MACIEJ, SIEJAKOWSKA-CHRUSZCZ ALINA
AM STUDIO SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AM STUDIO
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 reklama.
507452
(220) 2019 12 02
PROFIS OVER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Klembów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KONKURENCJA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji włosów, w tym:
balsamy, maski, fluidy, kremy, żele, pasty, odżywki, płukanki, pianki, lotiony, woski, brylantyny, oliwki, jedwabie, gumy
i kleje do włosów, rozjaśniacze i nabłyszczacze do włosów,
szampony, farby i lakiery do włosów, w tym szampony, farby
i lakiery koloryzujące, płyny do trwałej ondulacji, utrwalacze
do trwałej ondulacji, woda utleniona w kremie.
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507453
(220) 2019 12 02
FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY GALENA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) FEXOGRA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne przeznaczone dla
ludzi.
(210)
(731)

507462
(220) 2019 12 02
LEGENDARY POLISH BRAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefów
(540) (znak słowny)
(540) STARKA KASZTELAŃSKA
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe.
(210)
(731)

507499
(220) 2019 12 03
TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) CORTEST
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne
za wyjątkiem implanty chirurgiczne oraz preparaty diagnostyczne do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, leki dla ludzi, leki
do użytku medycznego, odżywcze suplementy diety, płyny
farmaceutyczne, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, środki odkażające, preparaty farmaceutyczne, leki do celów stomatologicznych, antyseptyki, niesteroidowe leki przeciwzapalne, lecznicze płyny
do przemywania oczu.
(210)
(731)

507514
(220) 2019 12 03
BIOMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOMO

(210)
(731)

(531) 01.15.05, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.14
(510), (511) 4 biopaliwo, 11 urządzenia grzewcze biokominki, 37 usługi instalacyjne biokominków.
(210) 507518
(220) 2019 12 03
(731) CZAJKOWSKI ADAM NOKON, Borowina
(540) (znak słowny)
(540) NOKON
(510), (511) 37 malowanie powierzchni budynków, budowa
nieruchomości [budownictwo], usługi generalnych wykonawców budowlanych, usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi instalacyjne w zakresie
rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, budowa domów na zamówienie, montaż [instalacja]
konstrukcji budynków, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa sklepów, budownictwo, budowa budynków
na zamówienie, budowa ścian, konsultacje budowlane,
wznoszenie centrów handlowych, odnawianie wnętrz bu-
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dynków, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych,
naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych,
montaż izolacji do budynków, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, budowanie nieruchomości,
konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, usługi budowlane, usługi zarządzania budową, budowa bloków
mieszkalnych, budowa ścian działowych we wnętrzach, malowanie budynków, konserwacja nieruchomości, udzielanie
informacji on-line związanych ze wznoszeniem budynków,
udzielanie informacji związanych z odbudową budynków,
przygotowywanie terenu pod budowę, usługi doradztwa
budowlanego, budowa pomieszczeń, izolowanie budynków, budowa obiektów wypoczynkowych, usługi malowania dekoracyjnego, sprzątanie nieruchomości, budowa biur,
nadzór nad renowacją budynków, nadzór nad wyburzaniem
budynków, budowa galerii, udzielanie informacji związanych
z konstrukcją budynków, zarządzanie projektami na miejscu
inwestycji w zakresie konstruowania budynków, przekształcenie obiektów biznesowych, rozbiórka budynków, budowa
fundamentów budynków, sprzątanie placów budowy, usługi
doradcze w zakresie instalacji pomp, budowanie domów,
usługi hydrauliczne i szklarskie, udzielanie informacji związanych z renowacją budynków, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości,
usługi instalacji dachów, sprzątanie budynków i terenów
przemysłowych, konstrukcja i naprawa budynków, budowa
nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa kompleksów biznesowych, usługi izolacyjne, nadzór budowlany, wznoszenie budynków i innych
konstrukcji, konserwacja i naprawa budynków, wznoszenie
obszarów mieszkalnych, zarządzanie projektem budowy,
usługi doradcze w zakresie kładzenia rur, usługi budowlane
w zakresie stawiania budynków, budowa części budynków,
42 projektowanie techniczne i doradztwo, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, profesjonalne doradztwo w zakresie
wzornictwa przemysłowego, świadczenie usług w zakresie
projektowania wnętrz budynków, projektowanie budynków przemysłowych, doradztwo w zakresie projektowania
konstrukcyjnego, planowanie [projektowanie] biurowców
wielopiętrowych, projektowanie pomiarów geodezyjnych,
projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, usługi
projektowania, usługi projektowania dotyczące architektury,
doradztwo techniczne związane z projektowaniem, usługi
projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, projektowanie dekoracji wnętrz, usługi projektowe związane
z nieruchomościami, projektowanie budowlane, planowanie
[projektowanie] dobudówek, planowanie [projektowanie]
budynków, projektowanie systemów inżynierii budowlanej,
planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, projektowanie domów, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków komercyjnych, wspomagane komputerowo usługi projektowe związane z architekturą, projektowanie przestrzeni biurowych, projektowanie budynków,
planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, projektowanie działań zaradczych w celu usunięcia wad w konstrukcjach, planowanie [projektowanie] restauracji, projektowanie wnętrz komercyjnych, usługi inżynieryjne w zakresie
projektowania konstrukcji, projektowanie wnętrz budynków,
usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków
przemysłowych, projektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów, oceny techniczne związane z projektowaniem,
projektowanie centrów handlowych, usługi architektoniczne
w zakresie projektowania obiektów biurowych, projektowanie hoteli.
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507544
(220) 2019 12 03
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU HURTOWEGO
MEGATOR B. NOWICKA-ŻURAWSKA, R. ŻURAWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLORAHUMUS agro

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.04.02, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w przemyśle,
pracach badawczych, fotografii jak również rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, nieprzetworzone żywice syntetyczne, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, nawozy sztuczne, mieszaniny gaszące ogień, środki do hartowania i lutowania, produkty chemiczne do konserwowania artykułów żywnościowych,
substancje garbujące, kleje stosowane w przemyśle, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, wosk dentystyczny, środki odkażające, środki do niszczenia robactwa, środki grzybobójcze,
środki chwastobójcze.
(210) 507563
(220) 2019 12 03
(731) GROMBIK DANIEL, Mrzeżyno
(540) (znak słowny)
(540) TARGI RĘKODZIEŁA WĘDKARSKIEGO EVOLUTION
(510), (511) 35 organizowanie i obsługa imprez targowych
i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych,
usługi marketingowe, usługi reklamowe, przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów
reklamowych, takich jak: katalogi targowe, plakaty, druki,
prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, pośrednictwo handlowe, wynajem powierzchni na cele reklamowe,
wynajem powierzchni wystawienniczych, dekoracja stoisk
wystawienniczych, pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji, doradztwo specjalistyczne w zakresie reklamy, promocja sprzedaży sprzętu wędkarskiego przez sieć
Internet, 41 organizowanie i obsługa wystaw oraz targów
związanych z kulturą, edukacją lub rozrywką, organizowanie
i obsługa konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów, usługi wydawnicze.
507582
(220) 2019 12 03
ROHA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIDROP

(210)
(731)

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 nawilżacze powietrza, urządzenia i maszyny
do oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia wentylacyjne.
(210) 507600
(220) 2019 12 04
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT10/2020

(540) PANI GADŻET

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe,
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie
analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator
obrazu), programy komputerowe, programy komputerowe
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu
audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe
i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania
i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci
plików w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne,
monitory, komputery i urządzenia towarzyszące, komputery
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym,
35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu
na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi
produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji,
kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania
prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów
i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania opinii
publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków,
pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów,
audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych
utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
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puterach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku,
gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych,
urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału
naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw
do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji
satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych
i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych,
kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy,
bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy,
etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi,
galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana,
galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce,
maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organizery,
otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe,
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki,
plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki
pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale,
szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki,
t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki
żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne,
usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie
informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego,
usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym
udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, 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 telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez
bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu
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programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów,
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, dostarczanie dostępu
do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów
w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji
i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie
dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej
jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych seansów i portali internetowych, 41 usługi
rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk
telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji
o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych,
imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym
przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku
i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym
ze stron www przez Internet, usługi wynajmowania studia
nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej. udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej zawarte w tej klasie, 42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań
w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań
w dziedzinie usług medialnych - prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie
i przekazywanie prognoz pogody, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet - kawiarenka internetowa, usługi
udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych
serwisów i portali internetowych, usługi dostarczania dostępu do serwerów internetowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

507618
(220) 2019 12 04
Redstone Haute Couture Co., Ltd., Shenzhen, CN
(znak słowno-graficzny)
GIADA
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(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, produkty perfumeryjne, środki
do czyszczenia zębów, drewno zapachowe, kosmetyki dla
zwierząt, środki odświeżające powietrze [zapachowe], mydła toaletowe, środki czyszczące do celów gospodarstwa
domowego, pasty do skór, środki ścierne i polerskie, olejki eteryczne, 9 automaty biletowe, urządzenia do kontroli
frankowania, wykrywacze fałszywych monet, urządzenia
do rejestrowania czasu, urządzenia krawieckie do zaznaczania rąbków, maszyny faksymilowe, przyrządy do pomiaru wagi, miary, elektroniczne tablice wyświetlające,
telefony bezprzewodowe, urządzenia kinematograficzne,
wykrywacze [detektory], cewki elektryczne, transformatory
elektryczne, układy scalone, kryształy galenitu [detektory],
urządzenia zdalnego sterowania, włókna przewodzące
światło [optyczne włókna przewodzące promienie świetlne [światłowody]], ekrany wideo, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi,
ochronniki przepięciowe, elektrolizery, gaśnice, urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, urządzenia
do ochrony osobistej przed wypadkami, alarmy, łańcuszki
do binokli, etui na okulary, włączając etui na okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, okulary, okulary przeciwsłoneczne, baterie elektryczne, filmy rysunkowe animowane, owoskopy [prześwietlarki jaj], 14 metale szlachetne,
nieprzetworzone lub półprzetworzone, kasetki na biżuterię
[szkatułki], broszki [biżuteria], zawieszki [biżuteria], biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria ze szkła sztrasowego [biżuteria wieczorowa], szpilki do krawatów, zegary, zegarki,
pudełka do eksponowania zegarków, 18 wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, sznurówki skórzane, parasole,
parasole przeciwsłoneczne, laski, kijki marszowe i trekkingowe, skóra kozia, skóry zwierzęce, torby, bagaż, plecaki,
torby na zakupy, aktówki, torebki, torby podróżne, teczki,
walizy, kufry bagażowe, kosmetyczki bez wyposażenia,
etui na klucze, portfele, podróżne torby na ubrania, walizki,
okładziny do mebli ze skóry, okrycia dla zwierząt, 25 odzież,
okrycia wierzchnie [odzież], dzianina [odzież], kurtki, spódnice, koszule, sukienki, palta, odzież ze skóry, koszulki z krótkim rękawem, prochowce, kurtki puchowe, szaliki, paski
[odzież], wyprawki dziecięce [odzież], kostiumy kąpielowe,
odzież przeciwdeszczowa: stroje na maskaradę, obuwie,
czapki [nakrycia głowy], wyroby pończosznicze, rękawiczki
[odzież], szale, majtki dziecięce [odzież], sukienki do tańca,
botki, paski skórzane [odzież], ornaty, szarfy [do ubrania],
kwefy, podwiki, manipularze [liturgia], czepki pod prysznic,
maski na oczy do spania, alby, suknie ślubne, pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], garnitury, piżamy, 35 reklama zewnętrzna, dekoracja wystaw sklepowych, reklama,
pokazy towarów, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi
agencji importowo-eksportowych, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, komputerowe zarządzanie plikami, obróbka tekstów, audyt działalności gospodarczej, wypożyczanie stoisk handlowych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, wynajem dystrybutorów automatycznych, poszukiwania w zakresie patronatu.
(210) 507631
(220) 2019 12 04
(731) WÓJCIK PAWEŁ, Doły
(540) (znak słowny)

Nr ZT10/2020

(540) ETAŻERKA
(510), (511) 30 ciasta, kawa, herbata, kakao i namiastki tych
towarów, kruche ciasto, lody, lody bez mleka, lody mleczne, lody na patyku, lody owocowe, lody truflowe, lody typu
sandwich, lody wielosmakowe, lody włoskie, lody zawierające czekoladę, mieszanki do robienia pieczywa, mieszanki
do sporządzania lodów, mrożone napoje [frappe], napoje
sporządzone z czekolady, napoje sporządzone z herbaty,
owocowe lody, sorbety, sorbety [lody], wegańskie lody, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby lodowe,
wyroby piekarnicze, 43 kawiarnia, kafeterie [bufety], lodziarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, serwowanie żywności i napojów dla
gości, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, usługi barowe, usługi kawiarni, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210) 507638
(220) 2019 12 17
(731) BOLIKOWSKI ADAM LESZEK, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MiłoTu
(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy opieki dla osób w podeszłym wieku, domy turystyczne, hotele dla zwierząt, motele, pensjonaty, rezerwacja
miejsc w pensjonatach, rezerwacja miejsc w hotelach, usługi
hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych
[zakwaterowanie], wynajmowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, żłobki dla dzieci.
(210) 507642
(220) 2019 12 04
(731) SZEWCZULAK TOMASZ ALART, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) ALART
(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
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,
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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) 507676
(220) 2019 12 05
(731) DOLNIK GRZEGORZ NADRUKOWNIA.PL, Plichowice
(540) (znak słowny)
(540) NADRUKOWNIA
(510), (511) 16 albumy fotograficzne, albumy kolekcjonerskie, klasery na znaczki, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], artykuły do pisania i stemplowania, artykuły do korektowania i ścierania, bloczki do notowania, bloki papierowe,
broszury, broszury drukowane, cenniki, kalendarze, notesy,
kołonotatniki, notatniki, chusteczki higieniczne, chusteczki higieniczne w pudełku, flipcharty, datowniki, długopisy,
długopisy kolorowe, zakreślacze, druki, druki handlowe, farby szkolne, kredki, akwarele, ołówki, ołówki automatyczne,
ołówki kreślarskie, ołówki stolarskie, zestawy kreślarskie, zestawy piśmiennicze, organizery na biurko, organizery do materiałów piśmienniczych na biurko, pióra wieczne, pióra
kulkowe, foliopisy, markery permanentne, flamastry, gumki
do ścierania, koszulki na dokumenty, teczki na dokumenty,
biurowe gadżety reklamowe, linijki, identyfikatory [artykuły
biurowe], 40 nadruk aplikacji na odzież, nanoszenie aplikacji
na odzież, barwienie tkanin, barwienie tekstyliów, barwienie
odzieży, cyfrowe polepszanie zdjęć, obróbka zdjęć, cyfrowe odnawianie fotografii, druk sitowy, druk typograficzny,
druk wywabowy, tampodruk, drukowanie, drukowanie 3D,
drukowanie cyfrowe, drukowanie fotograficzne, druk reklamowy, drukowanie na zamówienie produktów opatrzonych
logotypem zlecającego do celów reklamowych, drukowanie na przedmiotach, drukowanie offsetowe, drukowanie
reklam, drukowanie książek, grawerowanie, hafciarstwo, introligatorstwo, laminowanie, nadruk wzorów na płytki dywanowe, nadruk wzorów na pokryciach podłogowych, nadruk
wzorów na tkaninach, nadruk na pokryciach ściennych, nadruk wzorów na tkaninach, nadruk wzorów na odzieży, nadruk wzorów na ceramice, nadruk wzorów na szkle, nadruk
wzorów na materiałach biurowych, nadruk wzorów na powierzchniach drewnianych.
(210)
(731)

507683
(220) 2019 12 05
CEMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice

39

(540) (znak słowny)
(540) cemasz
(510), (511) 7 bębny [części maszyn], chłodnice do silników,
cylindry do maszyn, cylindry do silników, części hamulcowe, inne niż do pojazdów, czopy [części maszyn], dławnice
[części maszyn], drążki będące częściami maszyn, inne niż
do automatów do gier, filtry [części maszyn lub silników],
filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników,
gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn budowlanych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn
górniczych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic
maszyn i urządzeń ładunkowo-rozładunkowych, gąsienice
gumowe będące częścią gąsienic maszyn rolniczych, głowice cylindrów do silników, kable sterownicze do maszyn
i silników, kolektory wydechowe do silników, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, korbowody do maszyn, motorów
i silników, korby [części maszyn], lemiesze pługów, łańcuchy
do podnośników [części maszyn], łańcuchy napędowe, inne
niż do pojazdów lądowych, łożyska, łożyska [części maszyn],
łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska kulkowe, łożyska
przeciwcierne do maszyn, łożyska z automatycznym smarowaniem, maszynowy mechanizm przekładniowy, maszyny do budowy dróg, maszyny do robót ziemnych, maszyny rolnicze, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników,
obudowy [części maszyn], obudowy łożysk do maszyn, osie
do maszyn, osłony maszyn, paski klinowe do silników, pierścienie o kulistej powierzchni roboczej do łożysk, pierścienie smarujące [części maszyn], pierścienie tłokowe, pompy
[części maszyn lub silników], pompy [maszyny], prowadnice
do maszyn, przeguby uniwersalne [przeguby Cardana], przekładnie do maszyn, regulatory [części maszyn], regulatory
ciśnienia [części maszyn], regulatory prędkości obrotowej
do maszyn, silników i silników elektrycznych, rozruszniki silników, skrzynie korbowe do maszyn i silników, smarownice
[części maszyn], sprężyny [części maszyn], sprzęgła wałów
[maszyny], sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, tłoki do amortyzatorów, tłoki do cylindrów, tłoki do silników, tłumiki
do silników, turbosprężarki, wały korbowe, wały rozrządcze
do silników pojazdów, wentylatory do silników, zawory [części maszyn lub silników], zawory [części maszyn], zawory ciśnieniowe [części maszyn], zawory klapowe [części maszyn],
zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], 12 błotniki, drążki
skrętne do pojazdów, gąsienicowy układ bieżny do pojazdów [taśmy gąsienicowe], hamulce do pojazdów, obręcze
do piast kół, obręcze kół pojazdów, osie pojazdów, piasty kół
pojazdów, podwozia pojazdów, przekładnie do pojazdów
lądowych, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych,
przemienniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, silniki do pojazdów lądowych, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, sprzęgła do pojazdów lądowych, tarcze
hamulcowe do pojazdów, zębate przekładnie do pojazdów
lądowych, szyby do pojazdów, szyby przednie pojazdów,
37 budownictwo, budownictwo podwodne, budownictwo
portowe, czyszczenie pojazdów, informacja o naprawach, instalacja narzędzi na placach budowy, instalacja, konserwacja
i naprawa maszyn, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, konsultacje budowlane, mycie pojazdów, naprawa opon, naprawa pomp, regeneracja
maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja
silników zużytych lub częściowo zniszczonych, smarowanie
pojazdów, układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, usługi doradztwa budowlanego, usługi eksploatacji
kamieniołomów, usługi hydrauliczne, usługi napraw awarii
pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], wulkanizacja opon [naprawa], wynajem buldożerów,
wynajem koparek, wynajem pomp do drenażu, wynajem
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pralek, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu
do oczyszczania dróg, wynajem żurawi, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed korozją.
(210) 507688
(220) 2019 12 05
(731) SOBKOWIAK ANNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Anna Sobkowiak - Centrum Wszystkiego Dobrego
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów,
treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów,
konferencji i imprez rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych,
usługi w zakresie edukacji dietetycznej, kształcenie ustawiczne, usługi w zakresie edukacji i nauczania, opracowywanie
planów szkoleniowych, systemów ocen pracowniczych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, nagrywanie
materiałów dydaktycznych, kursy językowe, organizowanie
wystaw związanych z kulturą lub edukacją, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, usługi trenerskie w zakresie
pomocy i kierowania rozwojem umiejętności oraz kompetencji, usługi w zakresie budowania zespołu, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne],
coaching w zakresie życia osobistego, treningi rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego,
trening jogi, trening medytacji, treningi zdrowotne i treningi
fitness, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, usługi w zakresie treningu fizycznego, usługi treningowe w zakresie
aerobiku, usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej,
44 psychoterapia, psychoterapia holistyczna, terapia sztuką, konsultacje, doradztwo i badania psychologiczne, usługi
dietetyków, poradnictwo dietetyczne, usługi doradcze w zakresie dietetyki i odżywiania, usługi w zakresie zarządzania
stresem, poradnictwo medyczne związane ze stresem, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
507708
(220) 2019 12 06
S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALOŚCIĄ, Mirków
(540) (znak słowny)
(540) MonArte
(510), (511) 5 leki, produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia medycznego.
(210)
(731)

507753
(220) 2019 12 06
AKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Clarina

(210)
(731)

lub tworzyw sztucznych, torebki do pakowania, torby biodegradowalne, papier do wypieków, rękaw do pieczenia, folia
do żywności, torebki na mrożonki, torby na żywność, torby
na zakupy, torby z tworzyw sztucznych do pakowania, worki
na śmieci, torebki śniadaniowe, papier śniadaniowy, tacki papierowe, podstawki papierowe, filtry papierowe, papierowe
czyściwo przemysłowe, 21 ściereczki do czyszczenia.
(210) 507783
(220) 2019 12 08
(731) Doppelherz Pharma GmbH, Flensburg, DE
(540) (znak słowny)
(540) Doppel Joy
(510), (511) 5 leki na zaburzenia erekcji.
(210)
(731)
(540)
(540)

507785
(220) 2019 12 09
RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
R RAINBOW Archipelag Beztroski

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 9 programy komputerowe oraz systemy informatyczne rezerwacji turystycznej, w tym wycieczek, podróży, noclegów, hoteli, posiłków, transportu, 35 usługi reklamy, zarządzanie administracyjne hotelami, 39 prowadzenie
agencji i biur turystycznych oraz usługi turystyczne (z wyjątkiem rezerwacji hoteli i pensjonatów), organizowanie wycieczek, wycieczek morskich oraz podróży, w tym rezerwacji
miejsc, zwiedzania i transportu, organizowanie wycieczek
typu wypoczynek i zwiedzanie, usługi transportu pasażerskiego oraz transportu przedmiotów wartościowych, usługi
transportu lądowego, w tym autobusami, samochodami,
kolejami, usługi transportu wodnego rzecznego i innego
śródlądowego oraz morskiego, w tym: barkami, łodziami,
promami, statkami i okrętami, usługi transportu powietrznego, czarterowanie, usługi informacji, rezerwacji i pośrednictwa w transporcie, 43 prowadzenie agencji i biur zakwaterowania oraz rezerwacji noclegów (hotele, pensjonaty, domy
wypoczynkowe i turystyczne, kempingi, kwatery), organizowanie obozów wakacyjnych (zakwaterowanie), prowadzenie wynajmu noclegów, prowadzenie hoteli, pensjonatów,
domów wypoczynkowych, domów turystycznych, moteli,
kempingów, usługi barowe oraz posiłków restauracyjnych,
prowadzenie barów, barów szybkiej obsługi, kantyn, kawiarni, kafeterii, restauracji, restauracji samoobsługowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 05.05.20, 05.05.21, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 obrus papierowy, obrus papierowy foliowany, folie z tworzyw sztucznych do pakowania lub zabezpieczenia, papier do pieczenia, torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowych, papierowa bielizna stołowa, papierowe
chusteczki do nosa, papier toaletowy, pudełka kartonowe lub
papierowe, ręczniki papierowe, ściereczki z celulozy, serwetki
jednorazowe, serwetki papierowe, serwetki biodegradowalne, chusteczki papierowe, woreczki z papieru lub tworzyw
sztucznych, woreczki strunowe, torby na śmieci z papieru
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507786
(220) 2019 12 09
RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
Archipelag Beztroski

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 programy komputerowe oraz systemy informatyczne rezerwacji turystycznej, w tym wycieczek, podróży, noclegów, hoteli, posiłków, transportu, 35 usługi reklamy, zarządzanie administracyjne hotelami, 39 prowadzenie
agencji i biur turystycznych oraz usługi turystyczne (z wyjątkiem rezerwacji hoteli i pensjonatów), organizowanie wycieczek, wycieczek morskich oraz podróży, w tym rezerwacji

Nr ZT10/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

miejsc, zwiedzania i transportu, organizowanie wycieczek
typu wypoczynek i zwiedzanie, usługi transportu pasażerskiego oraz transportu przedmiotów wartościowych, usługi
transportu lądowego, w tym autobusami, samochodami,
kolejami, usługi transportu wodnego rzecznego i innego
śródlądowego oraz morskiego, w tym: barkami, łodziami,
promami, statkami i okrętami, usługi transportu powietrznego, czarterowanie, usługi informacji, rezerwacji i pośrednictwa w transporcie, 43 prowadzenie agencji i biur zakwaterowania oraz rezerwacji noclegów (hotele, pensjonaty, domy
wypoczynkowe i turystyczne, kempingi, kwatery), organizowanie obozów wakacyjnych (zakwaterowanie), prowadzenie wynajmu noclegów, prowadzenie hoteli, pensjonatów,
domów wypoczynkowych, domów turystycznych, moteli,
kempingów, usługi barowe oraz posiłków restauracyjnych,
prowadzenie barów, barów szybkiej obsługi, kantyn, kawiarni, kafeterii, restauracji, restauracji samoobsługowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

507805
(220) 2019 12 09
Krtek a myška s.r.o., Ostrava, CZ
(znak słowno-graficzny)
Taj TAJSKA RESTAURACJA

(531) 03.02.01, 27.05.01, 26.04.09, 26.04.15, 26.04.18, 26.04.16
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, usługi cateringu zewnętrznego.
(210)
(731)
(540)
(540)

507808
(220) 2019 12 09
Krtek a myška s.r.o., Ostrava, CZ
(znak słowno-graficzny)
GALICJA RESTAURACJA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 11.01.05, 26.05.06, 26.05.16
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, usługi cateringu zewnętrznego.
(210)
(731)
(540)
(540)

507812
(220) 2019 12 09
Krtek a myška s.r.o., Ostrava, CZ
(znak słowno-graficzny)
hot-Spoon TAJSKA

41

(531) 05.09.15, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, usługi kateringu zewnętrznego.
(210)
(731)
(540)
(540)

507864
(220) 2019 12 10
A. NATTERMANN & CIE. GMBH, Kolonia, DE
(znak słowno-graficzny)
JA ŻYCIE

(531) 26.13.01, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne zawierające informacje medyczne oraz porady i wskazówki dotyczące stylu życia
w zakresie medycyny i farmaceutyki, a także w zakresie układu
trawiennego, zdrowia układu trawiennego oraz powiązanych
zagadnień medycznych i farmaceutycznych, 41 programy
informacyjne o charakterze edukacyjnym oferujące porady
medyczne i wskazówki dotyczące stylu życia, odnoszące się
do układu trawiennego i zdrowia układu trawiennego, udostępnianie biuletynów informacyjnych oraz informacji w mediach drukowanych i elektronicznych, jak również poprzez
bezpłatną telefoniczną infolinię, w celach edukacyjnych, w zakresie medycyny i farmaceutyki, a także w zakresie układu
trawiennego, zdrowia układu trawiennego oraz powiązanych
zagadnień medycznych i farmaceutycznych.
507874
(220) 2019 12 10
KREISEL-TECHNIKA BUDOWLANA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KREISEL ANTYMRÓZ 1000

(210)
(731)

(531) 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.07.01, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 1 chemiczne środki przeciw zamarzaniu, dodatki chemiczne do farb i powłok powierzchniowych, dodatki
chemiczne do przyspieszania wiązania betonu, dodatki
chemiczne do zapraw, dodatki chemiczne do betonu, domieszki do ochrony przed mrozem, mieszanki uodparniające
na czynniki pogodowe [chemikalia], środki do impregnacji
betonu i zapraw, odmrażacze, preparaty zapobiegające zamarzaniu, dodatki przyspieszające utwardzanie, dodatek
przyspieszający wiązanie dyspersyjnych tynków i farb (akrylowych, silikonowych, silikonowo-silikatowych, mieszanki
chemiczne do zastosowania przy ulepszaniu betonu, mieszaniny chemiczne do wzmacniania betonu, dodatki chemiczne do uplastyczniania betonu, środki konserwujące
do betonu (poza farbami i olejami), mieszanki chemiczne
do pielęgnacji betonu.
(210)
(731)

507886
(220) 2019 12 10
LUTOMSKI.WINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
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(540) (znak słowny)
(540) LUTOMSKI.WINO
(510), (511) 33 wino, napoje zawierające wino [szprycer],
alkohole wysokoprocentowe, napoje alkoholowe niskoprocentowe, wina o obniżonej zawartości alkoholu, 35 usługi
sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi
(z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży hurtowej w związku
z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), pokazy towarów, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi
reklamowe, usługi informacji handlowej w zakresie wina, 43
usługi degustacji win (dostarczanie napojów), winiarnie.
507954
(220) 2019 12 11
KLIMOWSKI ARTUR KGM HURTOWNIA OPAŁU,
Mogilany
(540) (znak słowny)
(540) KGM ekogroszek 29
(510), (511) 4 paliwa stałe, płynne i gazowe, paliwa z biomasy, paliwa mineralne, benzyna, olej napędowy, ropa naftowa, olej przemysłowy, mazut, drewno opałowe, węgiel, koks,
torf, brykiety drzewne, brykiety węglowe, brykiety z torfu,
ekogroszek, pelet, zestalone gazy, podpałki, smary, węgiel
drzewny, węgiel opałowy, wosk przemysłowy, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej: paliw stałych, płynnych i gazowych, paliw z biomasy, paliw mineralnych, benzyny, oleju
napędowego, ropy naftowej, oleju przemysłowego, mazutu,
drewna opałowego, węgla, koksu, torfu, brykietu drzewnego, brykietu węglowego, brykietu z torfu, ekogroszku, peletu, zestalonych gazów, podpałek, smaru, węgla drzewnego,
węgla opałowego, wosku przemysłowego, 39 usługi w zakresie transportu: paliw stałych, płynnych i gazowych, paliw
z biomasy, paliw mineralnych, benzyny, oleju napędowego,
ropy naftowej, oleju przemysłowego, mazutu, drewna opałowego, węgla, koksu, torfu, brykietu drzewnego, brykietu węglowego, brykietu z torfu, ekogroszku, peletu, zestalonych
gazów, podpałek, smaru, węgla drzewnego, węgla opałowego, wosku przemysłowego, materiałów budowlanych,
usługi w zakresie składowania: paliw stałych, płynnych i gazowych, paliw z biomasy, paliw mineralnych, benzyny, oleju
napędowego, ropy naftowej, oleju przemysłowego, mazuut,
drewna opałowego, węgla, koksu, torfu, brykietu drzewnego, brykietu węglowego, brykietu z torfu, ekogroszku, peletu, zestalonych gazów, podpałek, smaru, węgla drzewnego,
węgla opałowego, wosku przemysłowego i materiałów budowlanych, usługi w zakresie magazynowania: paliw stałych,
płynnych i gazowych, paliw z biomasy, paliw mineralnych,
benzyny, oleju napędowego, ropy naftowej, oleju przemysłowego, mazutu, drewna opałowego, węgla, koksu, torfu,
brykietu drzewnego, brykietu węglowego, brykietu z torfu,
ekogroszku, peletu, zestalonych gazów, podpałek, smaru,
węgla drzewnego, węgla opałowego, wosku przemysłowego i materiałów budowlanych, usługi w zakresie dystrybucji:
paliw stałych, płynnych i gazowych, paliw z biomasy, paliw
mineralnych, benzyny, oleju napędowego, ropy naftowej,
oleju przemysłowego, mazutu, drewna opałowego, węgla,
koksu, torfu, brykietu drzewnego, brykietu węglowego, brykietu z torfu, ekogroszku, peletu, zestalonych gazów, podpałek, smaru, węgla drzewnego, węgla opałowego, wosku
przemysłowego i materiałów budowlanych, 40 obróbka: paliw stałych, płynnych i gazowych, paliw z biomasy, paliw mineralnych, benzyny, oleju napędowego, ropy naftowej, oleju
przemysłowego, mazutu, drewna opałowego, węgla, koksu,
torfu, brykietu drzewnego, brykietu węglowego, brykietu

(210)
(731)
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z torfu, ekogroszku, peletu, zestalonych gazów, podpałek,
smaru, węgla drzewnego, węgla opałowego, wosku przemysłowego, materiałów budowlanych, przetwarzanie: paliw
stałych, płynnych i gazowych, paliw z biomasy, paliw mineralnych, benzyny, oleju napędowego, ropy naftowej, oleju
przemysłowego, mazutu, drewna opałowego, węgla, koksu,
torfu, brykietu drzewnego, brykietu węglowego, brykietu
z torfu, ekogroszku, peletu, zestalonych gazów, podpałek,
smaru, węgla drzewnego, węgla opałowego, wosku przemysłowego, materiałów budowlanych, recykling: paliw stałych,
płynnych i gazowych, paliw z biomasy, paliw mineralnych,
benzyny, oleju napędowego, ropy naftowej, oleju przemysłowego, mazutu, drewna opałowego, węgla, koksu, torfu,
brykietu drzewnego, brykietu węglowego, brykietu z torfu,
ekogroszku, peletu, zestalonych gazów, podpałek, smaru,
węgla drzewnego, węgla opałowego, wosku przemysłowego, materiałów budowlanych, konfekcjonowanie i pakowanie: paliw stałych, płynnych i gazowych, paliw z biomasy, paliw mineralnych, benzyny, oleju napędowego, ropy naftowej,
oleju przemysłowego, mazutu, drewna opałowego, węgla,
koksu, torfu, brykietu drzewnego, brykietu węglowego, brykietu z torfu, ekogroszku, peletu, zestalonych gazów, podpałek, smaru, węgla drzewnego, węgla opałowego, wosku
przemysłowego, materiałów budowlanych.
(210) 507970
(220) 2019 12 11
(731) Subway IP LLC, Doral, US
(540) (znak słowny)
(540) Wybierz swoje płótno
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, mianowicie dostarczanie
żywności i napojów do spożycia w lokalach i poza nimi, usługi restauracyjne obejmujące przygotowanie kanapek, usługi
cateringowe, usługi restauracji z jedzeniem na wynos, usługi
restauracji w zakresie dostarczania żywności i napojów.
507978
(220) 2019 12 12
KOZŁOWSKA KAMILA, KOZŁOWSKA ANNA OPEN
GROUP SPÓŁKA CYWILNA, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) open clinic AS PRETTY AS YOU WANT TO BE
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne,
balsamy kosmetyczne, wyroby kosmetyczne, kredki do brwi,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty osobiste, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty
kosmetyczne, wody toaletowe, kremy, mleczka i balsamy
do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery
do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, olejki
perfumeryjne, ołówki kosmetyczne, toniki, żele, preparaty
do kąpieli, nielecznicze sole wspomagające wyszczuplanie,
kremy do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, olejki eteryczne, perfumy, preparaty
do pielęgnacji skóry, pomadki, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy-make-up, błyszczyki,
maskary, kremy do rąk, tusze do rzęs, chusteczki nasączane
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płynami kosmetycznymi, olejki eteryczne, 44 usługi salonów
piękności, depilacja owłosienia, fryzjerstwo, implantacja włosów, usługi manicure, usługi pedicure, masaże, przekłuwanie
ciała, usługi studio tatuażu, usługi kuracji uzdrowiskowych,
usługi solarium, sauna, usługi wizażysty.
508003
(220) 2019 12 13
FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) BUBBLE BEE
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, wyroby czekoladowe, czekoladki, praliny, batony[słodycz], żelki, żelki z nadzieniem, gumy do żucia, galaretki [słodycze], galaretki
nadziewane[słodycze], wyroby piekarnicze, wafle, ciastka.

43

508041
(220) 2019 12 13
PICSELL PLATFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PicSell.eu SELL PICTURES.SIMPLY.

(210)
(731)

(210)
(731)

508009
(220) 2019 12 13
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Książ
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
(210)
(731)

508032
(220) 2019 12 13
PERLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Głobino
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) perla

(531) 27.05.01, 29.01.12, 22.05.01, 06.01.02, 26.11.08
(510), (511) 9 platformy oprogramowania komputerowego,
aplikacje mobilne, 35 pośrednictwo w sprzedaży fotografii
i fotoproduktów za pomocą platformy internetowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

508044
(220) 2019 12 13
ŹREBIEC TOMASZ LONG LIFE, Krosno
(znak słowno-graficzny)
normotech

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 hummus [pasta z ciecierzycy], guacamole [pasta z awokado], pasty warzywne, pasta z oliwek, pasta z cukinii, warzywne pasty do smarowania, surówka z szatkowanej
białej kapusty, marchwi i majonezu (coleslaw), tapenady (pasty
z oliwek, kaparów i oliwy), ajvar [pasta z papryki, bakłażanów
i czosnku], burgery warzywne, danie gotowe, składające się
głównie z pasty sojowej i tofu w gęstym sosie [cheonggukjang-jjigae], papryka nadziewana serkiem, ciecierzyca, przetworzona, dipy, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów
mięsa, gotowe dania warzywne, oliwki nadziewane serkiem,
oliwki nadziewane pesto w oleju słonecznikowym, oliwki nadziewane migdałami, oliwki nadziewane czerwoną papryką
i migdałami, oliwki nadziewane czerwoną papryką, oliwki nadziewane, pasty z ryb, owoców morza i mięczaków, gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, pasta z owoców
morza, pasta krewetkowa, 30 burrito, dania gotowe suche lub
w płynie, zawierające głównie ryż, gotowe potrawy zawierające
[głównie] ryż, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron,
gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowy lunch
w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub
warzyw, kanapki, nachos, naleśnik z zieloną cebulą [pajeon], naleśniki, naleśniki [cienkie], naleśniki słone, przekąski słone na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie tortilli, przekąski na bazie zbóż, sałatka ryżowa, sałatka z kaszą bulgur, wrapy
z kurczakiem, tortille, tabule [sałatka z kuskus], zawijana kanapka
typu wrap, sałatka z makaronem, sałatka z makaronu typu rurki.

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 urządzenia do oddychania inne niż do użytku
medycznego, urządzenia do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, elektroniczne symulatory sportowe
do treningu [sprzęt komputerowy i sprzęt do nauczania
na bazie oprogramowania], elektroniczne symulatory sportowe do treningu, generatory gazu do celów laboratoryjnych, generatory gazu i powietrza do eksperymentów naukowych w laboratoriach, hiperbaryczne komory tlenowe
nie do celów medycznych, urządzenia do diagnozy [w celach naukowych], 10 hiperbaryczne komory tlenowe do celów medycznych, koncentratory tlenu do zastosowań medycznych, aparatura do leczenia dolegliwości płucnych, aparatura medyczna do leczenia chorób układu oddechowego,
aparatura medyczna wspomagająca oddychanie, generatory ozonu do użytku przy przeprowadzaniu terapii ozonem,
aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, urządzenia
do ćwiczeń do celów medycznorehabilitacyjnych, 41 doradztwo w zakresie treningu fizycznego, usługi w zakresie
treningu fizycznego, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, usługi siłowni związane z treningiem siłowym,
usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, fitness kluby, nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, nauczanie, trening i instruktaż
sportowy, prowadzenie ośrodków sprawności fizycznej,
prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizyczną, szkolenia sportowe, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej,
szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej,
szkolenia w zakresie zajęć sportowych, trenowanie, udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitness, udostępnianie
obiektów i sprzętu dla klubów zdrowia [ćwiczenia fizyczne],
udostępnianie obiektów i sprzętu do utrzymywania dobrej
kondycji fizycznej, udostępnianie obiektów i sprzętu dla ćwiczeń grupowych, udostępnianie sprzętu sportowego, usługi
fitness klubów, usługi ośrodków sprawności fizycznej, usługi
klubów zdrowia i sal gimnastycznych, usługi klubów zdrowia
i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], usługi klubów
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zdrowia [fitness], usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, usługi trenerskie, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi trenerskie
w zakresie zajęć sportowych, usługi trenerskie w zakresie
sportu, usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, wynajmowanie obiektów sportowych, 44 wypożyczanie komór dekompresyjnych (hiperbarycznych), wynajem sprzętu
do celów medycznych, usługi medyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

508054
(220) 2019 12 13
Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(znak słowno-graficzny)
VIFON For Today Since 1963 RAMEN CHILI ZUPA
BŁYSKAWICZNA Z KLUSKAMI O SMAKU CHILI
PREMIUM ORIENTAL BRAND Z PŁATKAMI CHILI
WITH CHILI FLAKES OSTRA CHILI FLAVOUR INSTANT
NOODLE SOUP (HOT)

(531)

05.09.15, 05.09.21, 05.09.22, 05.09.23, 08.07.01, 08.07.03,
08.07.05, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02,
26.04.04, 26.04.22, 01.15.05, 27.07.01
(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, zupy z makaronem.
(210) 508059
(220) 2019 12 14
(731) MAKOŚ KATARZYNA, Zawoja
(540) (znak słowny)
(540) Cuda Wianki
(510), (511) 31 dekoracje kwiatowe, dekoracje ze świeżych
kwiatów, aranżacje z żywych kwiatów, wieńce z żywych
kwiatów, kompozycje z żywych kwiatów, bukiety ze świeżych kwiatów, rośliny doniczkowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

508080
(220) 2019 12 16
RAWKA MARCELINA STUDIO MARCELA, Kielce
(znak słowno-graficzny)
M

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży świadczone przez sklepy
detaliczne, hurtownie, za pomocą lub katalogów przesyłanych pocztą, środków komunikacji elektronicznej, przez
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strony internetowe telesklepy dotyczące towarów takich
jak kosmetyki, środki do pielęgnacji ciała i urody, preparaty
do makijażu, preparaty do demakijażu, środki do pielęgnacji
włosów i skóry głowy, środki do upiększania włosów, farby
do włosów, lakiery do włosów, środki do pielęgnacji i upiększania rąk i paznokci, lakiery do paznokci, sztuczne paznokci, kosmetyki do opalania, po opalaniu i przeciwsłoneczne,
perfumy, woda utleniona do celów kosmetycznych, przybory toaletowe, produkty toaletowe, szampony, dezodoranty,
mydła, wyposażenie salonów kosmetycznych, fryzjerskich,
solariów, urządzenia i przybory kosmetyczne, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
41 nauczanie, organizowanie szkoleń, konferencji, zjazdów,
sympozjów, pracowni specjalistycznych, warsztatów, usługi
kształcenia praktycznego w zakresie kosmetyki, laseroterapii, fryzjerstwa, pielęgnacji urody, organizowanie konkursów
piękności i pokazów mody, spotkań towarzyskich i biznesowych, organizowanie imprez plenerowych, organizowanie
wystaw i pokazów z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie wypoczynku, rekreacja, kluby służące poprawianiu
zdrowia i rekreacji, usługi instruktorów gimnastyki, fitness,
kulturystyki, siłownie, kluby fitness, kluby kulturystyczne,
kultura fizyczna, obozy sportowe, organizowanie zawodów
sportowych, nauka pływania, nauka jazdy konnej, nauka gry
w tenisa i innych sportów, obsługa basenów pływackich, obsługa obiektów odnowy biologicznej, 44 usługi w zakresie
pielęgnacji ciała i urody, w tym salony fryzjerskie i kosmetyczne, salony piękności, fizjoterapia, fizykoterapia, solaria,
salony odnowy biologicznej, prywatne kliniki medyczne,
usługi manicure, usługi pedicure, wykonywanie makijażu,
usługi masażu, masaże lecznicze i relaksujące, zabiegi wyszczuplające, solarium, sauny, jaccuzi usługi w zakresie wizażu i stylizacji, studia tatuażu, kreowanie wizerunku, stylizacja
sylwetki.
508132
(220) 2019 12 16
GPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tatry Vita HEALTH & BEAUTY SPA
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 szampony do włosów, szampony koloryzujące, szampony przeciwłupieżowe, preparaty do mycia włosów, odżywki do włosów, odżywki nawilżające do włosów,
odżywki pielęgnacyjne do włosów, szampony z odżywką
do włosów, żele do włosów, żele ochronne do włosów, żele
do stylizacji włosów, żele w sprayu do układania włosów, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, płyny do mycia, emulsje
do mycia ciała nie zawierające mydła, balsamy do ciała, nawilżające balsamy do ciała, perfumowane balsamy do ciała,
peelingi do twarzy, peelingi złuszczające do ciała, peelingi
złuszczające do rąk, peelingi do stóp, kremy kosmetyczne, kremy odżywcze, kremy nawilżające, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy ochronne, preparaty pielęgnacyjne
spowalniające proces starzenia się skóry, 35 organizacja
sprzedaży detalicznej, hurtowej i internetowej dla osób
trzecich, w zakresie towarów: szampony do włosów, szampony koloryzujące, szampony przeciwłupieżowe, preparaty
do mycia włosów, odżywki do włosów, odżywki nawilżające
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do włosów, odżywki pielęgnacyjne do włosów, szampony z odżywką do włosów, żele do włosów, żele ochronne
do włosów, żele do stylizacji włosów, żele w sprayu do układania włosów, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, płyny
do mycia, emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, balsamy do ciała, nawilżające balsamy do ciała, perfumowane
balsamy do ciała, peelingi do twarzy, peelingi złuszczające
do ciała, peelingi złuszczające do rąk, peeling do stóp, kremy
kosmetyczne, kremy odżywcze, kremy nawilżające, kremy
przeciwzmarszczkowe, kremy ochronne, preparaty pielęgnacyjne spowalniające proces starzenia się skóry, 44 usługi
spa, usługi zabiegów kosmetycznych na ciało, twarz i włosy,
usługi masażu, usługi masażu stóp, usługi masażu gorącymi
kamieniami, usługi masażu sportowego, informacje dotyczące masażu, usługi manicure i pedicure, usługi fryzjerskie.
508155
(220) 2019 12 17
SZULC ADAM, HAMRYSZCZAK ANDRZEJ VCN
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vcn trzymaj nadzór

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.04
(510), (511) 9 urządzenia do nadawania, odbierania i odtwarzania danych, elektroniczne urządzenia i systemy kontroli
dostępu, urządzenia do nadawania, przekazywania, odbierania, nagrywania i odtwarzania dźwięku i obrazu, nadajniki
i odbiorniki telewizji przemysłowej, kamery, monitory, anteny, komputery, osprzęt komputerowy, programy komputerowe, urządzenia peryferyjne do komputerów, sprzęt elektroniczny, elementy i części sieci komputerowych, urządzenia
i centrale alarmowe, stacje monitorowania alarmów, czujniki
i sygnalizatory alarmowe, akcesoria i elementy wykonawcze
do urządzeń i systemów alarmowych, urządzenia teletransmisji analogowej i cyfrowej, urządzenia i akcesoria elektroniczne kontrolno-pomiarowe, regulacyjne, sygnalizacyjne
i sterujące, programatory elektroniczne, analizatory logiczne,
oprogramowanie do urządzeń elektronicznych kontrolno-pomiarowych, regulacyjnych, sygnalizacyjnych i sterujących, piloty elektroniczne, oprogramowanie i aplikacje przeznaczone do komputerów i elektronicznych urządzeń przenośnych, 42 programowanie programów do przetwarzania
danych, programowanie sprzętu do przetwarzania danych,
programowanie elektronicznych systemów kontroli czasu
pracy, programowanie elektronicznych systemów kontroli
dostępu do danych, programowanie elektronicznych systemów dostępu do pomieszczeń i obiektów, programowanie
elektronicznych systemów monitoringu wizyjnego, programowanie elektronicznych systemów identyfikacji osób,
programowanie elektronicznych systemów identyfikacji
przedmiotów, doradztwo w zakresie oprogramowania, instalowanie i aktualizacja oprogramowania, wdrażanie i modernizacja oprogramowania.
508157
(220) 2019 12 17
SZULC ADAM, HAMRYSZCZAK ANDRZEJ VCN
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) VnetLPR

(531) 27.05.01, 29.01.12, 18.01.09, 07.11.23
(510), (511) 9 urządzenia do nadawania, odbierania i odtwarzania danych, elektroniczne urządzenia i systemy kontroli dostępu, urządzenia do nadawania, przekazywania,
odbierania, nagrywania i odtwarzania dźwięku i obrazu,
nadajniki i odbiorniki telewizji przemysłowej, kamery, monitory, anteny, komputery, osprzęt komputerowy, programy komputerowe, urządzenia peryferyjne do komputerów,
sprzęt elektroniczny, elementy i części sieci komputerowych, urządzenia i centrale alarmowe, stacje monitorowania alarmów, czujniki i sygnalizatory alarmowe, akcesoria
i elementy wykonawcze do urządzeń i systemów alarmowych, urządzenia teletransmisji analogowej i cyfrowej,
urządzenia i akcesoria elektroniczne kontrolno-pomiarowe,
regulacyjne, sygnalizacyjne i sterujące, programatory elektroniczne, analizatory logiczne, oprogramowanie do urządzeń elektronicznych kontrolno-pomiarowych, regulacyjnych, sygnalizacyjnych i sterujących, piloty elektroniczne,
oprogramowanie i aplikacje przeznaczone do komputerów
i elektronicznych urządzeń przenośnych, 42 programowanie programów do przetwarzania danych, programowanie
sprzętu do przetwarzania danych, programowanie elektronicznych systemów kontroli czasu pracy, programowanie elektronicznych systemów kontroli dostępu do danych, programowanie elektronicznych systemów dostępu
do pomieszczeń i obiektów, programowanie elektronicznych systemów monitoringu wizyjnego, programowanie
elektronicznych systemów identyfikacji osób, programowanie elektronicznych systemów identyfikacji przedmiotów, doradztwo w zakresie oprogramowania, instalowanie
i aktualizacja oprogramowania, wdrażanie i modernizacja
oprogramowania.
508166
(220) 2019 12 17
LEVANT FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Champion
(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 jogurty, kefiry, koktajle mleczne, kremy na bazie masła, kwaśna śmietana, masło, mleczne produkty, mleko, mleko sfermentowane, mleko skondensowane, mleko
sojowe, mleko w proszku, napoje mleczne z przewagą mleka, serwatka, śmietana, zsiadłe mleko, twarogi oraz napoje
na bazie jogurtu „Ayran”, 30 napoje czekoladowe z mlekiem,
napoje kawowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy.
508189
(220) 2019 12 17
INSIEME CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowny)

(210)
(731)
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(540) INSIEME
(510), (511) 44 badania medyczne, badania medyczne
w celach diagnostycznych lub leczenia, badania poziomu
cholesterolu, badania przesiewowe dotyczące serca, badania przesiewowe osteoporozy, badania przesiewowe w zakresie chorób układu naczyniowego, badania w celu oceny
zagrożenia dla zdrowia, badania w zakresie diagnozy stanu
zdrowia, badanie sprawności fizycznej, chirurgia, chirurgia
kosmetyczna, chirurgia plastyczna, doradztwo dietetyczne,
doradztwo dotyczące urody, doradztwo medyczne w zakresie ciąży, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii,
doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez
lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, gabinety pielęgnacji skóry, informacja medyczna, interpretacja sygnałów
elektrokardiograficznych, konsultacje medyczne, leczenie
w zakresie kontroli wagi ciała, leczenie zwichnięć stawów,
skręceń, złamań kości lub podobnych urazów (judo- seifuku),
medyczne badania osób, ochrona zdrowia, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, opieka medyczna i zdrowotna, organizowanie leczenia medycznego, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo medyczne, profesjonalne doradztwo w zakresie
zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, prowadzenie placówek medycznych, przeprowadzanie
badań medycznych, przeprowadzanie diagnozy chorób,
świadczenie usług medycznych, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, testy ciążowe, udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udzielanie
informacji dotyczących medycyny, udzielanie informacji
medycznej, udzielanie informacji zdrowotnej, udzielanie
informacji związanych z usługami medycznymi, udzielanie
porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, udzielanie wiadomości i informacji w dziedzinie medycyny, usługi
badań mammograficznych, usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, usługi badań
przesiewowych w celu wykrycia raka prostaty, usługi badań przesiewowych w zakresie ciśnienia krwi, usługi badań
przesiewowych w celu wykrycia raka jąder, usługi badań
przesiewowych w celu wykrycia raka szyjki macicy, usługi
badań przesiewowych w celu wykrycia raka piersi, usługi
chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, usługi doradcze dotyczące
urody, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia,
usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne],
usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie chirurgii, usługi doradcze w zakresie zdrowia,
usługi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi
ginekologiczne, usługi informacji medycznej, usługi lecznicze w zakresie polepszania krążenia, usługi lekarskie, usługi
medyczne, usługi medyczne do celów diagnostyki chorób
ciała człowieka, usługi medyczne dotyczące leczenia raka
skóry, usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi
medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi medyczne w zakresie cukrzycy, usługi medyczne w zakresie badań
przesiewowych związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego, usługi medyczne związane z usuwaniem,
leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych, usługi
oceny medycznej, usługi opieki medycznej, usługi położnicze, usługi pomocy medycznej, usługi poradnictwa medycznego, usługi w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie
badań medycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej,
usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, usługi w zakresie
leczenia chirurgicznego, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi w zakresie medycyny sportowej, usługi w za-
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kresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie zabiegów upiększających, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami
do celów kosmetycznych, wykonywanie badań medycznych, zapewnianie leczenia medycznego.
508191
(220) 2019 12 17
INSIEME CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSIEME Centrum Medyczne

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.01.23
(510), (511) 44 badania medyczne, badania medyczne
w celach diagnostycznych lub leczenia, badania poziomu
cholesterolu, badania przesiewowe dotyczące serca, badania przesiewowe osteoporozy, badania przesiewowe w zakresie chorób układu naczyniowego, badania w celu oceny
zagrożenia dla zdrowia, badania w zakresie diagnozy stanu
zdrowia, badanie sprawności fizycznej, chirurgia, chirurgia
kosmetyczna, chirurgia plastyczna, doradztwo dietetyczne,
doradztwo dotyczące urody, doradztwo medyczne w zakresie ciąży, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii,
doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez
lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, gabinety pielęgnacji skóry, informacja medyczna, interpretacja sygnałów
elektrokardiograficznych, konsultacje medyczne, leczenie
w zakresie kontroli wagi ciała, leczenie zwichnięć stawów,
skręceń, złamań kości lub podobnych urazów (judo- seifuku),
medyczne badania osób, ochrona zdrowia, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, opieka medyczna i zdrowotna, organizowanie leczenia medycznego, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo medyczne, profesjonalne doradztwo w zakresie
zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, prowadzenie placówek medycznych, przeprowadzanie
badań medycznych, przeprowadzanie diagnozy chorób,
świadczenie usług medycznych, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, testy ciążowe, udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udzielanie
informacji dotyczących medycyny, udzielanie informacji
medycznej, udzielanie informacji zdrowotnej, udzielanie
informacji związanych z usługami medycznymi, udzielanie
porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, udzielanie wiadomości i informacji w dziedzinie medycyny, usługi
badań mammograficznych, usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, usługi badań
przesiewowych w celu wykrycia raka prostaty, usługi badań przesiewowych w zakresie ciśnienia krwi, usługi badań
przesiewowych w celu wykrycia raka jąder, usługi badań
przesiewowych w celu wykrycia raka szyjki macicy, usługi
badań przesiewowych w celu wykrycia raka piersi, usługi
chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, usługi doradcze dotyczące
urody, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia,
usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne],
usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie chirurgii, usługi doradcze w zakresie zdrowia,
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usługi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi
ginekologiczne, usługi informacji medycznej, usługi lecznicze w zakresie polepszania krążenia, usługi lekarskie, usługi
medyczne, usługi medyczne do celów diagnostyki chorób
ciała człowieka, usługi medyczne dotyczące leczenia raka
skóry, usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi
medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi medyczne w zakresie cukrzycy, usługi medyczne w zakresie badań
przesiewowych związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego, usługi medyczne związane z usuwaniem,
leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych, usługi
oceny medycznej, usługi opieki medycznej, usługi położnicze, usługi pomocy medycznej, usługi poradnictwa medycznego, usługi w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie
badań medycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej,
usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, usługi w zakresie
leczenia chirurgicznego, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi w zakresie medycyny sportowej, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie zabiegów upiększających, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami
do celów kosmetycznych, wykonywanie badań medycznych, zapewnianie leczenia medycznego.
508199
(220) 2019 12 18
BĘBEN JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW
I WARZYW WALDIBEN, Zalesiaki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mazowsze Chrzan MAZOWIECKI
(210)
(731)

(531) 05.09.21, 26.13.25, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 przetworzony chrzan.
508233
(220) 2019 12 18
KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kleosin
(540) (znak słowny)
(540) UltraLine
(510), (511) 6 mosiężne złączki, łączniki, kolanka, trójniki,
pierścienie, podejścia do baterii, mufy, przedłużki, nyple,
redukcje, zaślepki, tuleje zaciskowe do rur miedzianych, nakrętki do rur miedzianych, kolana gięte miedziane, płytki
i śruby montażowe do podejścia do baterii, śrubunki mosiężne, filtry siatkowe mosiężne, metalowe zaciski do rur, metalowe opaski zaciskowe do łączenia rur, metalowe przewody
centralnego ogrzewania, metalowe przewody instalacyjne
rozgałęźne, metalowe przewody wodociągowe, rurowe
przewody metalowe, metalowe rury centralnego ogrzewania, 11 urządzenia, armatura, elementy i instalacje do rozprowadzania wody pitnej, do centralnego ogrzewania wodą
jak rury z tworzyw sztucznych do centralnego ogrzewania
i instalacji wodnych, mieszacze z zaworami, szafki podtynkowe i natynkowe do obwodów grzejnych, osłonowe rury
karbowane z uchwytami do mocowania, grzejniki wodne,
kotły centralnego ogrzewania, rozdzielacze, zawory mieszacze, odpowietrzniki, zawory i głowice termostatyczne, zawory powrotne, zespolone, rozdzielające odcinające, 17 rury
elastyczne niemetalowe, giętkie przewody niemetalowe,
połączenia rurowe niemetalowe, osłony do rur niemetalowe
(210)
(731)
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plastikowe kolanka i nasadki na podejścia do grzejników, plastikowe uchwyty i spinki do mocowania rur, 20 plastikowe
haki do rur z tworzyw sztucznych, zawory odcinające.
508244
(220) 2019 12 18
KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kleosin
(540) (znak słowny)
(540) KAN-therm UltraLine
(510), (511) 6 mosiężne złączki, łączniki, kolanka, trójniki,
pierścienie, podejścia do baterii, mufy, przedłużki, nyple,
redukcje, zaślepki, tuleje zaciskowe do rur miedzianych, nakrętki do rur miedzianych, kolana gięte miedziane, płytki
i śruby montażowe do podejścia do baterii, śrubunki mosiężne, filtry siatkowe mosiężne, metalowe zaciski do rur, metalowe opaski zaciskowe do łączenia rur, metalowe przewody
centralnego ogrzewania, metalowe przewody instalacyjne
rozgałęźne, metalowe przewody wodociągowe, rurowe
przewody metalowe, metalowe rury centralnego ogrzewania, 11 urządzenia, armatura, elementy i instalacje do rozprowadzania wody pitnej, do centralnego ogrzewania wodą
jak rury z tworzyw sztucznych do centralnego ogrzewania
i instalacji wodnych, mieszacze z zaworami, szafki podtynkowe i natynkowe do obwodów grzejnych, osłonowe rury
karbowane z uchwytami do mocowania, grzejniki wodne,
kotły centralnego ogrzewania, rozdzielacze, zawory mieszacze, odpowietrzniki, zawory i głowice termostatyczne, zawory powrotne, zespolone, rozdzielające odcinające, 17 rury
elastyczne niemetalowe, giętkie przewody niemetalowe,
połączenia rurowe niemetalowe, osłony do rur niemetalowe
plastikowe kolanka i nasadki na podejścia do grzejników, plastikowe uchwyty i spinki do mocowania rur, 20 plastikowe
haki do rur z tworzyw sztucznych, zawory odcinające.
(210)
(731)

(210) 508246
(220) 2019 12 18
(731) BURSZTEIN MACIEJ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) PARADA DZIKÓW
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje w formie
elektronicznej do pobrania, pliki graficzne do pobierania,
pliki multimedialne do pobrania, 16 publikacje edukacyjne,
publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, publikacje
drukowane, plakaty reklamowe, ulotki reklamowe, fotografie,
reprodukcje fotograficzne, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, drukowane reprodukcje dzieł sztuki, mapy, kalendarze, prospekty, foldery informacyjne, reklamowe znaki i szyldy papierowe, drukowane papierowe i kartonowe tablice
reklamowe, karty okolicznościowe, okrągłe podkładki pod
szklanki i kufle z papieru lub z tektury, przybory do pisania
i rysowania, artykuły papiernicze, notatniki, grafiki, rysunki, artykuły z tworzyw sztucznych, z papieru lub z tektury
do pakowania i owijania, stemple, dyplomy, figurki z papieru,
proporczyki i flagi z papieru, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, w tym organizowanie imprez integracyjnych, usługi reklamowe i promocyjne świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi relacji z mediami,
przygotowywanie materiałów do celów reklamowych i promocyjnych, organizowanie kampanii promocyjnych, organizacja wystaw w celach reklamowych, organizacja wystaw
w celach handlowych, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, publikowanie
materiałów i tekstów reklamowych, reprodukcja materiału
reklamowego, poszukiwania w zakresie patronatu, 36 zbiórki
funduszy i sponsorowanie finansowe, 41 organizacja imprez
kulturalnych i artystycznych, publikacje multimedialne, wy-
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stawy sztuki, organizowanie konferencji, seminariów, wystaw
i konkursów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych,
usługi związane z wystawami sztuki, publikowanie fotografii,
wypożyczanie reprodukcji fotograficznych, wypożyczanie
dzieł sztuki, usługi galerii sztuki, usługi edukacyjne w zakresie sztuki, usługi kulturalne, edukacyjne, rekreacyjne lub
rozrywkowe, udzielanie informacji dotyczących rozrywki, administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, usługi rozrywkowe związane z konkursami, usługi rozrywkowe
związane z kwizami, organizowanie imprez rozrywkowych,
publikowanie plakatów, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, publikowanie tekstów
i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, usługi gier oferowane w systemie on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie zdjęć
on-line nie do pobrania, udostępnianie powieści graficznych
on-line, nie do pobrania, udostępnianie treści multimedialnych on-line nie do pobrania.
508250
(220) 2019 12 19
LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LFC
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 41 fitness kluby.
508270
(220) 2019 12 19
QUEISSER PHARMA POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Siła Życia

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety, farmaceutyki i naturalne
środki lecznicze, leki dla ludzi.
508271
(220) 2019 12 19
QUEISSER PHARMA POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) dziadek Protazy
(510), (511) 3 perfumy, kosmetyki, zwłaszcza kremy i płyny
do skóry, dezodoranty, płyny do płukania jamy ustnej, spraye
do ust, preparaty do czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji
zębów i protez zębów, 5 produkty farmaceutyczne i dietetyczne, lekarstwa, dodatki do żywności, preparaty zawierające witaminy, preparaty zawierające minerały, herbaty, preparaty medyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, kleje
do protez zębowych, środki do przyczepiania i środki amortyzujące nacisk dla protez zębów, kremy adhezyjne do mocowania protez zębowych, wyroby medyczne dentystyczne,
spirytus chirurgiczny.
(210)
(731)
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508272
(220) 2019 12 19
QUEISSER PHARMA POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) protefix
(510), (511) 3 perfumy, kosmetyki, zwłaszcza kremy i płyny
do skóry, dezodoranty, płyny do płukania jamy ustnej, spraye
do ust, preparaty do czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji
zębów i protez zębów, 5 produkty farmaceutyczne i dietetyczne, lekarstwa, dodatki do żywności, preparaty zawierające witaminy, preparaty zawierające minerały, herbaty, preparaty medyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, kleje
do protez zębowych, środki do przyczepiania i środki amortyzujące nacisk dla protez zębów, kremy adhezyjne do mocowania protez zębowych, wyroby medyczne dentystyczne,
spirytus chirurgiczny.
(210)
(731)

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

508323
(220) 2019 12 17
NIEDŹWIEDŹ DARIUSZ SNEAKER BOYZ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SNEAKER BOYZ

(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 obuwie, obuwie męskie i damskie, obuwie
sportowe, buty do biegania, buty do jazdy na rowerze, buty
do koszykówki, buty do piłki ręcznej, buty do rugby, buty
do siatkówki, buty do tańca, buty do snowboardu, buty sznurowane, buty tenisowe [obuwie sportowe], buty treningowe
[obuwie sportowe], buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], obuwie gimnastyczne, tenisówki, tenisówki na koturnie, odzież, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży detalicznej
związane ze sprzedażą obuwia, odzieży i dodatków odzieżowych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie obuwia i artykułów odzieżowych,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie
torebek, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
sportowym, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej obuwia i odzieży, usługi w zakresie sklepów detalicznych
w branży obuwniczej i odzieżowej, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 40 barwienie i farbowanie obuwia, barwienie obuwia, barwienie
odzieży, aplikacja motywów na tkaniny, apreturowanie materiałów [tkanin], apreturowanie ubrań, barwienie [tkaniny lub
futra], barwienie skór, barwienie tkanin, barwienie tkanin lub
odzieży, cięcie skóry, dekatyzacja artykułów odzieżowych, nadruk wzorów na tkaninach, nadrukowywanie koszulek z krótkim rękawem, nadrukowywanie, na zamówienie, ozdobnych
wzorów na odzież, przygotowywanie i obróbka tkanin, usługi
doradcze w zakresie barwienia, usługi druku na tkaninach,
aplikacja monogramów na odzież, formowanie tekstyliów,
krawiectwo, krawiectwo lub krawiectwo lekkie, krojenie tekstyliów, krojenie tkanin, przeróbki odzieży.
(210)
(731)

508325
(220) 2019 12 18
ZIMMER BOGUSŁAWA BARBARA,
Zabierzów Bocheński
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polski Traker

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 wydawnictwa fonograficzne, płyty, kasety,
16 czasopismo, kalendarze, 25 odzież, kurtki, bluzy, kamizelki,
czapki, spodnie.
(210)
(731)
(540)
(540)

508372
(220) 2019 12 21
KASPRZAK BARTOSZ, Poznań
(znak słowno-graficzny)
iProtezy.pl

(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.22, 26.01.01, 26.01.14
(510), (511) 35 usługi reklamowe polegające na rozpowszechnianiu za pośrednictwem sieci komputerowej bazy
informacji o usługach lekarzy, przychodni, szpitali, klinik oraz
o innych usługach medycznych, usługi reklamowe związane z prezentowaniem w Internecie usług lekarzy, przychodni, szpitali, klinik oraz innych usług medycznych dla celów
ich nabywania przez pacjentów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w zakresie usług medycznych za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi reklamowe obejmujące
promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie chorób, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych i opieki społecznej, 44 usługi doradztwa w dziedzinie
informacji medycznych świadczone na rzecz lekarzy, usługi
medyczne w zakresie: lekarzy, przychodni, szpitali, klinik
oraz innych usług medycznych, promocja sprzedaży usług
lekarzy, przychodni, szpitali, klinik oraz innych usług medycznych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług lekarzy,
przychodni, szpitali, klinik oraz innych usług medycznych,
pośrednictwo w zakresie umawiania wizyt lekarskich przez
Internet, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu.
508380
(220) 2019 12 22
ZOOLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZOOLAND SKLEPY ZOOLOGICZNE
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.15, 03.01.06, 03.01.08, 26.01.01, 26.01.06,
26.01.15, 26.04.02, 26.04.15, 26.04.18
(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
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do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia 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, żywność dla ryb akwariowych, 35 usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla
zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie produktów dla zwierząt domowych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa karmy dla zwierząt
domowych, artykułów spożywczych dla zwierząt domowych, karmy dla ryb, zabawek i przedmiotów do zabawy
dla zwierząt domowych.
(210) 508392
(220) 2019 12 23
(731) KULWAS KRZYSZTOF, Piła
(540) (znak słowny)
(540) EcoTimeShower
(510), (511) 11 baterie prysznicowe, instalacje prysznicowe,
urządzenia prysznicowe, prysznice natryski, zawory prysznicowe, panele prysznicowe, elektryczne urządzenia prysznicowe, elektroniczne sterowanie samowyzwalające się krany
prysznicowe, instalacje do wanien z prysznicem, prysznice
elektryczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

508406
(220) 2019 12 23
BEZOKULAROW.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Gniezno
(znak słowno-graficzny)
SENJA

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 3 środki do czyszczenia i konserwacji szkieł
optycznych, 9 oprawki okularowe, artykuły optyczne,
okulary korekcyjne, okulary do uprawiania sportu, okulary do czytania, okulary dla dzieci, okulary antyrefleksyjne,
ochronne okulary, okulary, okulary 3D, okulary dla rowerzystów, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, oprawki
okularów wykonane z tworzyw sztucznych, oprawki okularów wykonane z połączenia metalu i tworzyw sztucznych, oprawki do okularów wykonane z metalu i materiału
syntetycznego, oprawki do okularów wykonane z metalu
lub metalu łączonego z tworzywem sztucznym, oprawki
do okularów słonecznych, oprawki do okularów i okularów
przeciwsłonecznych, oprawki do okularów, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, futerały na okulary, futerały
na okulary słoneczne.
(210) 508433
(220) 2019 12 26
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) DOBRZE UWARZONE ŁOMŻA PIWO Polskie
Ale WODA SŁÓD CHMIEL

(531)

05.11.15, 03.04.07, 26.01.01, 26.01.15, 26.11.02, 26.11.08,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(210)
(731)
(540)
(540)

508483
(220) 2019 12 24
IGLOTEX SPÓŁKA AKCYJNA, Skórcz
(znak słowno-graficzny)
PROSTE HISTORIE

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 29 mrożone owoce i warzywa, konserwowane owoce i warzywa, suszone owoce i warzywa, gotowane
owoce i warzywa, przetwory owocowe i warzywne, owoce
i warzywa puszkowane, owoce kandyzowane, mrożone mieszanki owocowe i warzywne, mrożone dania wegetariańskie
i z dodatkiem mięsa, sałatki owocowe i warzywne, skórki owocowe, miąższ z owoców, musy owocowe, przeciery owocowe
i warzywne, żelatyna do żywności, chipsy owocowe, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje
i tłuszcze jadalne, artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, wyroby
mięsne i wędliniarskie, kiełbasy, filety rybne, mrożonki mięsne, rybne, warzywne i owocowe, mrożone potrawy gotowe
na bazie warzyw lub owoców, mrożone potrawy gotowe
na bazie mięsa lub ryb, owoce morza, kawior, sałatki, grzyby
mrożone, zupy, składniki do sporządzania zup, żywność dietetyczna, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu, chipsy ziemniaczane, przekąski z ryb i owoców morza,
dania mrożone, dania gotowe i części składowe dań zawarte
w tej klasie, 30 produkty zbożowe, wyroby mączne, mrożone
wyroby mączne, gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki, gotowe dania z ryżu, gotowe ciasto na placki,
kluski, pierogi, pyzy, kopytka, ravioli, pizza, lasagne, makarony,
produkty zbożowe, kasze, muesli, chleb, wyroby piekarnicze,
gotowe spody do ciast, ciasta, ciasteczka, herbatniki, biszkopty, ciasta w proszku, wyroby cukiernicze, ozdoby do ciast
i wypieków, polewy do ciast i wypieków, słodycze, galaretki
owocowe, czekolada, lody, lody spożywcze, lody spożywcze
w proszku, sushi, pizze, pierożki, makarony, spaghetti, paniery,
muesli, płatki kukurydziane, płatki owsiane, płatki zbożowe,
wyroby na bazie ciasta środki wiążące do lodów, sorbety,
miód, propolis i inne spożywcze produkty pszczelarskie, syro-
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py z melasy, drożdże, drożdże piekarnicze, proszek do pieczenia, kawa, herbata, herbata mrożona, kakao, napoje na bazie
kakao, kawy i herbaty, napoje kawowe i kakaowe z mlekiem,
kawa nienaturalna, cukier, słodziki, słodziki naturalne, ryż, tapioka, sago, namiastki kawy, mąka, sól, musztarda, ocet, sosy
przyprawowe, sosy do sałatek, przyprawy, przyprawy ziołowe, aromaty do napojów, środki zagęszczające stosowane
przy gotowaniu produktów spożywczych, guma do żucia
nie do celów leczniczych, keczup, majonezy, sosy do mięs,
31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne, ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, żywe owoce morza, skorupiaki,
ryby, świeże owoce i warzywa, owoce cytrusowe, owoce runa
leśnego, grzyby, zioła, pieprz ziołowy, nasiona, rośliny i kwiaty
naturalne, kiełki roślin, zarodki roślin, karmy dla zwierząt, słód,
35 usługi handlowe produktami spożywczymi, w tym prowadzenie magazynu, hurtowni, sklepu oraz sklepu internetowego z produktami spożywczymi mianowicie z mrożonymi /
konserwowanymi / puszkowanymi/ suszonymi/ gotowanymi
owocami i warzywami, przetworami owocowymi i warzywnymi, owocami kandyzowanymi, mrożonymi mieszankami
owocowymi i warzywnymi, mrożonymi daniami wegetariańskie/ wegańskimi/ z dodatkiem mięsa, sałatkami owocowymi
i warzywnymi, skórkami owocowymi, miąższem z owoców,
musami owocowymi, przecierami owocowymi i warzywnymi, żelatyną do żywności, chipsami owocowymi, galaretkami,
dżemami, kompotami, jajami, mlekiem, produktami mlecznymi, olejami i tłuszczami jadalnymi, artykułami spożywczymi
pochodzenia zwierzęcego, mięsem, rybami, drobiem, dziczyzną, ekstraktami mięsnymi, wyrobami mięsnymi i wędliniarskimi, kiełbasami, filetami rybnymi, mrożonkami mięsnymi/
rybnymi/ warzywnymi/ owocowymi, mrożonymi potrawami
gotowymi na bazie warzyw lub owoców/ na bazie mięsa lub
ryb, owocami morza, kawiorem, sałatkami, grzybami mrożonymi, zupami, składnikami do sporządzania zup, żywnością
dietetyczną/ dla specjalnych wymagań żywieniowych, żywnością o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu, chipsami ziemniaczanymi, przekąskami z ryb i owoców morza, daniami mrożonymi, daniami gotowymi, produktami zbożowymi, wyrobami mącznymi, mrożonymi wyrobami mącznymi,
gotowymi daniami na bazie produktów zbożowych i mąki,
gotowymi daniami z ryżu, gotowym ciastem na placki/ kluski/ pierogi/ pyzy/ kopytka/ pierożki/ ravioli /pizza/ lasagne/
makaron, produktami zbożowymi, kaszami, muesli, chlebem, wyrobami piekarniczymi, gotowymi spodami do ciast,
ciastami, ciasteczkami, herbatnikami, biszkoptami, ciastami
w proszku, wyrobami cukierniczymi, ozdobami do ciast i wypieków, polewami do ciast i wypieków, słodyczami, galaretkami owocowymi, czekoladą, lodami, lodami spożywczymi,
lodami spożywczymi w proszku, gotowymi daniami sushi/
pizza/ lasagne/ pierogi/ pierożki/ makarony/ spaghetti, panierami, muesli, płatkami kukurydzianymi/owsianymi/ zbożowymi, wyrobami na bazie ciasta, środkami wiążącymi do lodów, sorbetami, miodem, propolisem i innymi spożywczymi
produktami pszczelarskimi, syropami z melasy, drożdżami,
drożdżami piekarniczymi, proszkiem do pieczenia, kawą,
herbatą, herbatą mrożoną, kakao, napojami na bazie kakao/
kawy/ herbaty, napojami kawowymi i kakaowymi z mlekiem,
kawą nienaturalną, cukrem, słodzikami, słodzikami naturalnymi, ryżem, tapioką, sago, namiastkami kawy, mąką, solą,
musztardą, octem, sosami przyprawowymi, sosami do sałatek, przyprawami, przyprawami ziołowymi, aromatami do napojów, środkami zagęszczającymi stosowanymi przy gotowaniu produktów spożywczych, gumą do żucia nie do celów
leczniczych, keczupem, majonezami, sosami do mięs, produktami rolnymi, ogrodniczymi, leśnymi, ziarnami nie ujętymi w innych klasach, żywymi zwierzętami, żywymi owocami
morza/ skorupiakiami/rybami, świeżymi owocami i warzywa-
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mi, owocami cytrusowymi, owocami runa leśnego, grzybami,
ziołami, pieprzem ziołowym, nasionami, roślinami i kwiatami
naturalnymi, kiełkami roślin, zarodkami roślin, karmą dla zwierząt, słodem, ekspozycja towarów ujętych w tej klasie, usługi
zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw, hurtowni, sklepów, punktów sprzedaży, 43 przygotowywanie posiłków, restauracje oferujące
dania na wynos, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
przygotowywanie posiłków, napojów i żywności, catering,
bary sałatkowe, snack bary, prowadzenie barów, kafeterii, kawiarni, restauracji, barów szybkiej obsługi, stołówek, punktów
gastronomicznych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, usługi tymczasowego zakwaterowania, prowadzenie domów turystycznych, pensjonatów, hoteli.
508486
(220) 2019 12 24
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SLIMPERFECT
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.12
(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) 508491
(220) 2019 12 27
(731) DANJAQ LLC, Los Angeles, US
(540) (znak słowny)
(540) JAMES BOND
(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,
woda kolońska, wody toaletowe i perfumy, żele prysznicowe,
pianki i żele do golenia, płyny i kremy po goleniu, lotiony, kremy,
spreje oraz olejki do ciała, dezodoranty dla ludzi.
508494
(220) 2019 12 27
HUMAN NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VISCONTI Art Fashion

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.05, 26.11.02
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, 24 tekstylia takie jak poduszki, zasłony, narzuty, 25 odzież.
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508504
(220) 2019 12 27
AVETPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GINKGO plus suplement diety
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy i preparaty witaminowe, mineralne dodatki do żywności w postaci suplementów, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wzbogacające organizm
w niezbędne witaminy i mikroelementy, suplementy diety
dla ludzi, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów
medycznych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, preparaty medyczne, materiały do leczenia zębów,
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, medyczne preparaty do odchudzania, dietetyczne napary do celów
medycznych, kapsułki odchudzające, dodatki dietetyczne
w formie napojów, napoje stosowane w lecznictwie, napoje
witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty zmniejszające apetyt, suplementy diety do użytku dietetycznego,
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy ziołowe w płynie, tabletki wspomagające odchudzanie, ziołowe suplementy diety dla osób i szczególnych wymaganiach
dietetycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla diabetyków wszystkie wyżej wymienione towary nie są przeznaczone dla zwierząt.
508505
(220) 2019 12 27
AVETPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Morwa Biała suplement diety
(210)
(731)

(531) 24.17.05, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy i preparaty witaminowe, mineralne dodatki do żywności w postaci suplementów, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wzbogacające organizm
w niezbędne witaminy i mikroelementy, suplementy diety
dla ludzi, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów
medycznych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, preparaty medyczne, materiały do leczenia zębów,
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, medyczne preparaty do odchudzania, dietetyczne napary do celów
medycznych, kapsułki odchudzające, dodatki dietetyczne
w formie napojów, napoje stosowane w lecznictwie, napoje
witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty zmniej-
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szające apetyt, suplementy diety do użytku dietetycznego,
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy ziołowe w płynie, tabletki wspomagające odchudzanie, ziołowe suplementy diety dla osób i szczególnych wymaganiach
dietetycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla diabetyków wszystkie wyżej wymienione towary nie są przeznaczone dla zwierząt.
508543
(220) 2019 12 30
FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń
(540) (znak słowny)
(540) TANGO
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wafle, wafle nadziewane.

(210)
(731)

508545
(220) 2019 12 30
FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń
(540) (znak słowny)
(540) ŚWIĘTO KATARZYNY
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje w formie
elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, 16 publikacje drukowane, publikacje promocyjne, publikacje edukacyjne, publikacje reklamowe, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie,
albumy upamiętniające wydarzenia, książki, komiksy [książki],
kalendarze, katalogi, broszury, ulotki, 30 wyroby cukiernicze,
pierniki, 35 usługi organizacji sieci sklepów i punktów sprzedaży wyrobów cukierniczych wraz z przekazaniem doświadczeń i znaków towarowych (franchising), doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi,
usługi prowadzenia sklepów i punktów sprzedaży wyrobów cukierniczych i piekarniczych, organizowanie pokazów
towarów, targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń
i reklam, 41 usługi w zakresie organizowania i obsługi konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kursów,
szkoleń, przyjęć, balów, spotkań biznesowych, imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, usługi wesołych miasteczek i parków rozrywki, organizowanie konkursów, loterii,
spektakli, koncertów, wystaw z dziedziny kultury i edukacji,
usługi muzealne, 43 kawiarnie, kafeterie [bufety], herbaciarnie, pijalnie czekolady.
(210)
(731)

508549
(220) 2019 12 30
ELTAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Mroczeń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eltap

(210)
(731)

fotele, fotele dopasowane do kształtu ciała [contour chair],
fotele ergonomiczne z funkcją masażu na siedząco, fotele
rozkładane w łóżka, fotele rozkładane z odchylanym oparciem, meble zawierające łóżka, nakładki siedzeniowe jako
części mebli, nakrycia na siedzenia [uformowane] na meble,
nakrycia z materiałów tekstylnych [dopasowane] na meble,
narożniki [meble], narożniki ochronne nakładane (niemetalowe -) do mebli, niemetalowe części mebli, niemetalowe części półek, niemetalowe elementy łączące do mebli, niemetalowe gwoździe tapicerskie niemetalowe narożniki ochronne
nakładane na meble, nogi do mebli, nóżki meblowe niemetalowe, okucia mebli (niemetalowe -), oparcia z podłokietnikami do łóżek, otomany, panele będące częściami mebli, panele drewniane do mebli, panele meblowe, panele tylne [części
mebli], paski elastyczne [części składowe siedzeń sofy], płyty
meblowe, podłokietniki, podłokietniki do mebli, podnóżki,
podnóżki mocowane na ścianie, podnóżki |taborety|, podstawy stołów, poduszki na krzesła, poduszki płaskie |nakładki| na siedzenia, pokrycia z materiałów tekstylnych |dopasowane| na meble, profile i ornamenty wytłaczane z tworzyw
sztucznych do mebli, prowadnice do szuflad, nie z metalu,
prowadnice do szuflad niemetalowe, prowadnice do szuflad [okucia meblowej prowadnice szuflad (niemetalowe -),
przegrody drewniane do mebli, pudła do przechowywania
[meble], pudła do przechowywania poduszek [meble], pudła do tapczanów, pudła na zamek [meble], pufy [meble],
pufy typu sako, ramy, ramy do mebli, rozdzielacze do szuflad,
rozkładane fotele, rozkładane fotele [do siedzenia i spania],
rozkładane kanapy, rozkładane meble z obiciem, segmenty
do przechowywania [meble], siedzenia, wyposażenie do tapicerki, skrzynie do przechowywania [meble], sofy, sofy rozkładane, sofy rozsuwane, sofy ścienne, sprężyny stanowiące
niemetalowe wyposażenie do tapicerki, stelaże tapczanów,
tapczany wykonane z drewna, tapczany posiadające miejsce
do przechowywania, tace na buty [meble], szezlongi, ławki,
zagłówki, zestawy części [sprzedawane razem], z których
montuje się meble, zestawy części [sprzedawane jako całość]
do montażu w meble, zestawy mebli, złącza do mebli, złącza meblowe niemetalowe, meble do pokojów dziecinnych,
meble modułowe [kombinowane], meble wielofunkcyjne,
wymienne pokrycia na siedzenia [dopasowane] na meble,
fotele rozkładane z podnóżkiem, fotele wypoczynkowe, fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg [meble],
kanapo - tapczany, kanapy, kanapy rozkładane, komplety
mebli do salonu, ławki metalowe, łóżka futonowe [meble],
łóżka, pościel, materace, poduszki, małe dwuosobowe kanapy, meble, meble do salonu, meble do siedzenia, meble
do wnętrz, meble domowe, meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble skórzane, meble sypialne, meble tapicerowane,
meble wykonane z substytutów drewna, meble wykonane
z tworzyw sztucznych, meble wykonane ze stali, meble wykonane ze stalowych rurek, meble wypoczynkowe.
508598
(220) 2019 12 31
ALTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gniezno
(540) (znak słowny)
(540) MariaPaula
(510), (511) 8 sztućce i przybory do przygotowywania żywności będące nożami kuchennymi, przyborami do cięcia
i mielenia, dopasowane pudełka na sztućce, nieelektryczne
otwieracze do puszek, pompki ręczne do płynów, pompki
próżniowe do wina, przybory do higieny i pielęgnacji urody
dla ludzi i zwierząt, 21 zastawa stołowa, przybory kuchenne
i pojemniki, artykuły kuchenne i gospodarstwa domowego
(210)
(731)

(531)

26.04.01, 26.04.09, 26.04.11, 26.03.04, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.15
(510), (511) 20 dopasowane nakrycia na meble, dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, dopasowane pokrowce
na meble, duże wyściełane fotele, elementy łączące do mebli
(niemetalowe -), elementy mebli segmentowych, niemetalowe [meble], elementy meblowe, elementy metalowe mebli
segmentowych [meble], filcowe podkładki pod nogi mebli,
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wykonane ze szkła, porcelitu, porcelany, kamionki, kryształu,
ceramiki, fajansu, z tworzyw sztucznych, z papieru, z drewna
oraz ze stali nierdzewnej i emaliowanej, przybory i przyrządy do mycia, zamiatania, szorowania, przybory do użytku
domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z porcelany, terakoty lub szkła, zawarte w tej klasie,
butelki, butle, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, formy do ciastek, cukiernice, czajniczki do herbaty,
czajniki nieelektryczne, czary, deski do krojenia do kuchni,
durszlaki, dzbanki, imbryki, elementy podtrzymujące ruszt,
emaliowane szkło, filiżanki, flaszeczki, foremki do lodu, formy i foremki kuchenne, frytkownice nieelektryczne, rondelki, tygielki, rondle, garnki, brytfanny, pokrywki do garnków,
patelni, rondli, kubków, płytki zapobiegające kipieniu mleka,
gasidła do świec, gofrownice do ciast nieelektryczne, grille
kuchenne, kandelabry, świeczniki, kapsle szklane, karafki, kieliszki, kieliszki do jajek, klosze do przykrywania masła, sera,
sitka do konewek, korkociągi, kotły, koziołki pod noże na stół,
kółka na serwetki, kryształ, kubki, kwarty, kufle, lejki, łopatki,
łyżki do mieszania, łyżki wazowe, łyżki cedzawki, szumówki,
chochle, majolika, ręczne urządzenia do mielenia, siekania
i prasowania, ręczne urządzenia do wytwarzania makaronów, manierki, maselniczki, menażki, miednice, mieszalniki
nieelektryczne do celów domowych, blendery, mieszarki
ręczne do sporządzania koktajli, pałeczki do koktajli, obcinaki, pierścienie osuszające do wina, miseczki, miski, młynki
do użytku domowego ręczne, naczynia, podkładki na stół
pod naczynia nie z papieru i nie z tkanin, dziobki do naczyń,
termosy do napojów, uchwyty na karty menu, tace, stoliki
do użytku domowego, tace obrotowe, stoliki, talerze, tarki,
termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, szkło opałowe, osłony na doniczki nie z papieru, otwieracze do butelek, palniki do olejków zapachowych, patelnie, patery, młynki
do pieprzu ręczne, pieprzniczki, solniczki, pipety do degustacji win, pochłaniacze dymu do użytku domowego, podgrzewacze butelek dla niemowląt nieelektryczne, pojemniki
do użytku w gospodarstwie domowym, porcelana, półmiski
do jarzyn, prasy do czosnku, profitki, przykrywki do dań i potraw, pucharki na owoce, pudełka na herbatę, kanapki, pudełka szklane, rożki do picia, salaterki, serwetniki, serwisy, sita,
sitka do herbaty, słoiki na herbatniki, szklane słoje, spodeczki,
stojaki do przypraw, stojaki stołowe na gorące potrawy, wyroby szklane malowane, szklanki do napojów, szkło mleczne,
sztuczne jajka, szufelki lub urządzenia do zbierania okruszyn
ze stołu, szybkowary nieelektryczne, szyldy z porcelany lub
ze szkła, trzepaczki nieelektryczne, ubijaczki nieelektryczne
do użytku domowego, urządzenia mieszające do domowego użytku, wałki do ciasta domowego, wanienki dla niemowląt przenośne, wanienki do prania, wazony, wazy do zup, wiaderka do kostek lodu, wiadra, wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów domowych, pojemniki na wykałaczki,
wyroby garncarskie, 35 usługi reklamowe, usługi zarządzania
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi w zakresie promocji towarów,
usługi organizowania targów i wystaw handlowych, organizowanie wystaw i pokazy towarów w celach handlowych
lub reklamowych lub w celach umożliwienia konsumentowi
zapoznanie się z produktem i jego zakupem, usługi promocji
sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, reklama, zarządzanie sklepami, usługi sprzedaży towarów: artykuły kuchenne i gospodarstwa domowego
wykonane ze szkła, porcelitu, porcelany, kamionki, kryształu,
ceramiki, fajansu, z tworzyw sztucznych, z papieru, z drewna oraz ze stali nierdzewnej i emaliowanej, usługi sprzedaży
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towarów: statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje
wykonane z porcelany, terakoty, szkła drewna, wosku, gipsu,
korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, fiszbinu, muszli, bursztynu,
macicy perłowej, sepiolitu lub z tworzyw sztucznych, usługi
sprzedaży towarów: zastawa stołowa, przybory kuchenne
i pojemniki, przybory i przyrządy do mycia i zamiatania oraz
szorowania, przybory do użytku domowego do czyszczenia,
szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, butelki, butle,
wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, formy
do ciastek, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, czary, deski do krojenia do kuchni, durszlaki, dzbanki,
imbryki, elementy podtrzymujące ruszt, emaliowane szkło, filiżanki, flaszeczki, foremki do lodu, formy i foremki kuchenne,
frytkownice nieelektryczne, rondelki, tygielki, rondle, garnki,
brytfanny, pokrywki do garnków i patelni oraz rondli i kubków, płytki zapobiegające kipieniu mleka, gasidła do świec,
gofrownice do ciast nieelektryczne, grille kuchenne, kandelabry, świeczniki, kapsle szklane, karafki, kieliszki, kieliszki do jajek, klosze do przykrywania masła lub sera, sitka do konewek,
korkociągi, kotły, koziołki pod noże na stół, kółka na serwetki,
kryształ, kubki, kwarty, kufle, lejki, łopatki, łyżki do mieszania,
łyżki wazowe, łyżki cedzawki, szumówki, chochle, majolika,
ręczne urządzenia do mielenia oraz siekania i prasowania,
ręczne urządzenia do wytwarzania makaronów, manierki,
maselniczki, menażki, miednice, mieszalniki nieelektryczne
do celów domowych, blendery, mieszarki ręczne do sporządzania koktajli, pałeczki do koktajli, obcinaki, pierścienie osuszające do wina, miseczki, miski, młynki do użytku domowego ręczne, naczynia, podkładki na stół pod naczynia, dziobki
do naczyń, termosy do napojów, uchwyty na karty menu,
tace, stoliki do użytku domowego, tace obrotowe, stoliki, talerze, tarki, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy,
szkło opałowe, osłony na doniczki, otwieracze do butelek,
palniki do olejków zapachowych, patelnie, patery, młynki
do pieprzu ręczne, pieprzniczki, solniczki, pipety do degustacji win, pochłaniacze dymu do użytku domowego, podgrzewacze butelek dla niemowląt nieelektryczne, pojemniki
do użytku w gospodarstwie domowym, porcelana, półmiski do jarzyn, prasy do czosnku, profitki, przykrywki do dań
i potraw, pucharki na owoce, pudełka na herbatę i kanapki,
pudełka szklane, rożki do picia, salaterki, serwetniki, serwisy
stołowe, sita, sitka do herbaty, słoiki na herbatniki, szklane
słoje, spodeczki, stojaki do przypraw, stojaki stołowe na gorące potrawy, wyroby szklane malowane, szklanki do napojów, szkło mleczne, sztuczne jajka, szufelki lub urządzenia
do zbierania okruszyn ze stołu, szybkowary nieelektryczne,
szyldy z porcelany lub ze szkła, trzepaczki nieelektryczne,
ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, urządzenia
mieszające do domowego użytku, wałki do ciasta domowego, wanienki dla niemowląt przenośne, wanienki do prania,
wazony, wazy do zup, wiaderka do kostek lodu, wiadra, wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów domowych, pojemniki na wykałaczki, wyroby garncarskie syfony do wody
gazowanej, spryskiwacze, stojaki do suszenia prania, zapinki
do bielizny, ścierki, rękawice do prac domowych i ogrodowych, przybory toaletowe i kosmetyczne, gąbki do celów
domowych i gąbki toaletowe, wykałaczki, klamerki, klatki
dla zwierząt domowych, trzepaczki do dywanów, suszarki do bielizny, pułapki na myszy, kosze na śmieci i odpadki,
zastawy stołowe, uchwyty z tworzywa sztucznego do garnków i patelni oraz dzbanków i pojemników, obudowy tworzywowe do aparatów elektrycznych niskonapięciowych,
deski do prasowania, pokrowce na deski do prasowania,
przybory i sprzęt kuchenny nieelektryczny.
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508607
(220) 2019 12 31
ALTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gniezno
(540) (znak słowny)
(540) SILESIA
(510), (511) 11 sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, zapalniczki
i zapalarki, podgrzewacze do butelek dla niemowląt elektryczne, czajniki, filtry do użytku domowego, elektryczne
filtry do kawy, filtry do wody pitnej, formy do wypiekania
ciasta elektryczne, frytownice elektryczne, grille, kuchenki,
kuchenki mikrofalowe, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, lodówki, pojemniki chłodnicze, pojemniki
na lód, sprzęt kuchenny elektryczny, tostery, 21 zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, artykuły kuchenne
i gospodarstwa domowego wykonane ze szkła, porcelitu,
porcelany, kamionki, kryształu, ceramiki, fajansu, z tworzyw
sztucznych, z papieru, z drewna oraz ze stali nierdzewnej
i emaliowanej, przybory i przyrządy do mycia, zamiatania,
szorowania, przybory do użytku domowego do czyszczenia,
szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z porcelany, terakoty lub
szkła, zawarte w tej klasie, butelki, butle, wyroby ceramiczne
dla gospodarstwa domowego, formy do ciastek, cukiernice,
czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, czary, deski
do krojenia do kuchni, durszlaki, dzbanki, imbryki, elementy
podtrzymujące ruszt, emaliowane szkło, filiżanki, flaszeczki,
foremki do lodu, formy i foremki kuchenne, frytkownice nieelektryczne, rondelki, tygielki, rondle, garnki, brytfanny, pokrywki do garnków, patelni, rondli, kubków, płytki zapobiegające kipieniu mleka, gasidła do świec, gofrownice do ciast
nieelektryczne, grille kuchenne, kandelabry, świeczniki, kapsle szklane, karafki, kieliszki, kieliszki do jajek, klosze do przykrywania masła, sera, sitka do konewek, korkociągi, kotły,
koziołki pod noże na stół, kółka na serwetki, kryształ, kubki,
kwarty, kufle, lejki, łopatki, łyżki do mieszania, łyżki wazowe,
łyżki cedzawki, szumówki, chochle, majolika, ręczne urządzenia do mielenia, siekania i prasowania, ręczne urządzenia
do wytwarzania makaronów, manierki, maselniczki, menażki,
miednice, mieszalniki nieelektryczne do celów domowych,
blendery, mieszarki ręczne do sporządzania koktajli, pałeczki
do koktajli, obcinaki, pierścienie osuszające do wina, miseczki,
miski, młynki do użytku domowego ręczne, naczynia, podkładki na stół pod naczynia nie z papieru i nie z tkanin, dziobki do naczyń, termosy do napojów, uchwyty na karty menu,
tace, stoliki do użytku domowego, tace obrotowe, stoliki, talerze, tarki, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy,
szkło opałowe, osłony na doniczki nie z papieru, otwieracze
do butelek, palniki do olejków zapachowych, patelnie, patery, młynki do pieprzu ręczne, pieprzniczki, solniczki, pipety
do degustacji win, pochłaniacze dymu do użytku domowego, podgrzewacze butelek dla niemowląt nieelektryczne,
pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, porcelana, półmiski do jarzyn, prasy do czosnku, profitki, przykrywki
do dań i potraw, pucharki na owoce, pudełka na herbatę,
kanapki, pudełka szklane, rożki do picia, salaterki, serwetniki, serwisy, sita, sitka do herbaty, słoiki na herbatniki, szklane
słoje, spodeczki, stojaki do przypraw, stojaki stołowe na gorące potrawy, wyroby szklane malowane, szklanki do napojów, szkło mleczne, sztuczne jajka, szufelki lub urządzenia
do zbierania okruszyn ze stołu, szybkowary nieelektryczne,
szyldy z porcelany lub ze szkła, trzepaczki nieelektryczne,
ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, urządzenia
mieszające do domowego użytku, wałki do ciasta domowego, wanienki dla niemowląt przenośne, wanienki do prania,
(210)
(731)
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wazony, wazy do zup, wiaderka do kostek lodu, wiadra, wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów domowych,
pojemniki na wykałaczki, wyroby garncarskie.
508608
(220) 2019 12 31
ALTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gniezno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MP

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 8 sztućce i przybory do przygotowywania żywności będące nożami kuchennymi, przyborami do cięcia
i mielenia, dopasowane pudełka na sztućce, nieelektryczne
otwieracze do puszek, pompki ręczne do płynów, pompki
próżniowe do wina, przybory do higieny i pielęgnacji urody
dla ludzi i zwierząt, 21 zastawa stołowa, przybory kuchenne
i pojemniki, artykuły kuchenne i gospodarstwa domowego
wykonane ze szkła, porcelitu, porcelany, kamionki, kryształu,
ceramiki, fajansu, z tworzyw sztucznych, z papieru, z drewna
oraz ze stali nierdzewnej i emaliowanej, przybory i przyrządy do mycia, zamiatania, szorowania, przybory do użytku
domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z porcelany, terakoty lub szkła, zawarte w tej klasie,
butelki, butle, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, formy do ciastek, cukiernice, czajniczki do herbaty,
czajniki nieelektryczne, czary, deski do krojenia do kuchni,
durszlaki, dzbanki, imbryki, elementy podtrzymujące ruszt,
emaliowane szkło, filiżanki, flaszeczki, foremki do lodu, formy i foremki kuchenne, frytkownice nieelektryczne, rondelki, tygielki, rondle, garnki, brytfanny, pokrywki do garnków,
patelni, rondli, kubków, płytki zapobiegające kipieniu mleka,
gasidła do świec, gofrownice do ciast nieelektryczne, grille
kuchenne, kandelabry, świeczniki, kapsle szklane, karafki, kieliszki, kieliszki do jajek, klosze do przykrywania masła, sera,
sitka do konewek, korkociągi, kotły, koziołki pod noże na stół,
kółka na serwetki, kryształ, kubki, kwarty, kufle, lejki, łopatki,
łyżki do mieszania, łyżki wazowe, łyżki cedzawki, szumówki,
chochle, majolika, ręczne urządzenia do mielenia, siekania
i prasowania, ręczne urządzenia do wytwarzania makaronów, manierki, maselniczki, menażki, miednice, mieszalniki
nieelektryczne do celów domowych, blendery, mieszarki
ręczne do sporządzania koktajli, pałeczki do koktajli, obcinaki, pierścienie osuszające do wina, miseczki, miski, młynki
do użytku domowego ręczne, naczynia, podkładki na stół
pod naczynia nie z papieru i nie z tkanin, dziobki do naczyń,
termosy do napojów, uchwyty na karty menu, tace, stoliki
do użytku domowego, tace obrotowe, stoliki, talerze, tarki,
termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, szkło opałowe, osłony na doniczki nie z papieru, otwieracze do butelek, palniki do olejków zapachowych, patelnie, patery, młynki
do pieprzu ręczne, pieprzniczki, solniczki, pipety do degustacji win, pochłaniacze dymu do użytku domowego, podgrzewacze butelek dla niemowląt nieelektryczne, pojemniki
do użytku w gospodarstwie domowym, porcelana, półmiski
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do jarzyn, prasy do czosnku, profitki, przykrywki do dań i potraw, pucharki na owoce, pudełka na herbatę, kanapki, pudełka szklane, rożki do picia, salaterki, serwetniki, serwisy, sita,
sitka do herbaty, słoiki na herbatniki, szklane słoje, spodeczki,
stojaki do przypraw, stojaki stołowe na gorące potrawy, wyroby szklane malowane, szklanki do napojów, szkło mleczne,
sztuczne jajka, szufelki lub urządzenia do zbierania okruszyn
ze stołu, szybkowary nieelektryczne, szyldy z porcelany lub
ze szkła, trzepaczki nieelektryczne, ubijaczki nieelektryczne
do użytku domowego, urządzenia mieszające do domowego użytku, wałki do ciasta domowego, wanienki dla niemowląt przenośne, wanienki do prania, wazony, wazy do zup, wiaderka do kostek lodu, wiadra, wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów domowych, pojemniki na wykałaczki,
wyroby garncarskie, 35 usługi reklamowe, usługi zarządzania
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi w zakresie promocji towarów,
usługi organizowania targów i wystaw handlowych, organizowanie wystaw i pokazy towarów w celach handlowych
lub reklamowych lub w celach umożliwienia konsumentowi
zapoznanie się z produktem i jego zakupem, usługi promocji
sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, reklama, zarządzanie sklepami, usługi sprzedaży towarów: artykuły kuchenne i gospodarstwa domowego
wykonane ze szkła, porcelitu, porcelany, kamionki, kryształu,
ceramiki, fajansu, z tworzyw sztucznych, z papieru, z drewna oraz ze stali nierdzewnej i emaliowanej, usługi sprzedaży
towarów: statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje
wykonane z porcelany, terakoty, szkła drewna, wosku, gipsu,
korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, fiszbinu, muszli, bursztynu,
macicy perłowej, sepiolitu lub z tworzyw sztucznych, usługi
sprzedaży towarów: zastawa stołowa, przybory kuchenne
i pojemniki, przybory i przyrządy do mycia i zamiatania oraz
szorowania, przybory do użytku domowego do czyszczenia,
szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, butelki, butle,
wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, formy
do ciastek, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, czary, deski do krojenia do kuchni, durszlaki, dzbanki,
imbryki, elementy podtrzymujące ruszt, emaliowane szkło, filiżanki, flaszeczki, foremki do lodu, formy i foremki kuchenne,
frytkownice nieelektryczne, rondelki, tygielki, rondle, garnki,
brytfanny, pokrywki do garnków i patelni oraz rondli i kubków, płytki zapobiegające kipieniu mleka, gasidła do świec,
gofrownice do ciast nieelektryczne, grille kuchenne, kandelabry, świeczniki, kapsle szklane, karafki, kieliszki, kieliszki do jajek, klosze do przykrywania masła lub sera, sitka do konewek,
korkociągi, kotły, koziołki pod noże na stół, kółka na serwetki,
kryształ, kubki, kwarty, kufle, lejki, łopatki, łyżki do mieszania,
łyżki wazowe, łyżki cedzawki, szumówki, chochle, majolika,
ręczne urządzenia do mielenia oraz siekania i prasowania,
ręczne urządzenia do wytwarzania makaronów, manierki,
maselniczki, menażki, miednice, mieszalniki nieelektryczne
do celów domowych, blendery, mieszarki ręczne do sporządzania koktajli, pałeczki do koktajli, obcinaki, pierścienie osuszające do wina, miseczki, miski, młynki do użytku domowego ręczne, naczynia, podkładki na stół pod naczynia, dziobki
do naczyń, termosy do napojów, uchwyty na karty menu,
tace, stoliki do użytku domowego, tace obrotowe, stoliki, talerze, tarki, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy,
szkło opałowe, osłony na doniczki, otwieracze do butelek,
palniki do olejków zapachowych, patelnie, patery, młynki
do pieprzu ręczne, pieprzniczki, solniczki, pipety do degustacji win, pochłaniacze dymu do użytku domowego, podgrzewacze butelek dla niemowląt nieelektryczne, pojemniki
do użytku w gospodarstwie domowym, porcelana, półmiski do jarzyn, prasy do czosnku, profitki, przykrywki do dań
i potraw, pucharki na owoce, pudełka na herbatę i kanapki,
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pudełka szklane, rożki do picia, salaterki, serwetniki, serwisy
stołowe, sita, sitka do herbaty, słoiki na herbatniki, szklane
słoje, spodeczki, stojaki do przypraw, stojaki stołowe na gorące potrawy, wyroby szklane malowane, szklanki do napojów, szkło mleczne, sztuczne jajka, szufelki lub urządzenia
do zbierania okruszyn ze stołu, szybkowary nieelektryczne,
szyldy z porcelany lub ze szkła, trzepaczki nieelektryczne,
ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, urządzenia
mieszające do domowego użytku, wałki do ciasta domowego, wanienki dla niemowląt przenośne, wanienki do prania,
wazony, wazy do zup, wiaderka do kostek lodu, wiadra, wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów domowych, pojemniki na wykałaczki, wyroby garncarskie syfony do wody
gazowanej, spryskiwacze, stojaki do suszenia prania, zapinki
do bielizny, ścierki, rękawice do prac domowych i ogrodowych, przybory toaletowe i kosmetyczne, gąbki do celów
domowych i gąbki toaletowe, wykałaczki, klamerki, klatki
dla zwierząt domowych, trzepaczki do dywanów, suszarki do bielizny, pułapki na myszy, kosze na śmieci i odpadki,
zastawy stołowe, uchwyty z tworzywa sztucznego do garnków i patelni oraz dzbanków i pojemników, obudowy tworzywowe do aparatów elektrycznych niskonapięciowych,
deski do prasowania, pokrowce na deski do prasowania,
przybory i sprzęt kuchenny nieelektryczny.
508610
(220) 2019 12 31
ALTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gniezno
(540) (znak słowny)
(540) ALTOM
(510), (511) 8 sztućce i przybory do przygotowywania żywności będące nożami kuchennymi, przyborami do cięcia i mielenia, dopasowane pudełka na sztućce, nieelektryczne otwieracze do puszek, pompki ręczne do płynów, pompki próżniowe
do wina, przybory do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, 20 pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe,
korki do butelek, stojaki, kosze, beczki i skrzynki do wina, regały
do akcesoriów winiarskich, stoiska wystawowe do win, plansze,
stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, lustra, ramy obrazów,
statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane
z drewna, wosku, gipsu, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu lub z tworzyw
sztucznych, zawarte w tej klasie, 35 usługi reklamowe, usługi
zarządzania w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi w zakresie promocji towarów, usługi organizowania targów i wystaw handlowych, organizowanie wystaw i pokazy towarów w celach handlowych
lub reklamowych lub w celach umożliwienia konsumentowi
zapoznanie się z produktem i jego zakupem, usługi promocji
sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama, zarządzanie sklepami, usługi sprzedaży towarów: artykuły kuchenne i gospodarstwa domowego wykonane ze szkła, porcelitu, porcelany, kamionki, kryształu, ceramiki,
fajansu, z tworzyw sztucznych, z papieru, z drewna oraz ze stali
nierdzewnej i emaliowanej, usługi sprzedaży towarów: statuetki,
figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z porcelany,
terakoty, szkła drewna, wosku, gipsu, korka, trzciny, wikliny, rogu,
kości, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu
lub z tworzyw sztucznych, usługi sprzedaży towarów: zastawa
stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, przybory i przyrządy
do mycia i zamiatania oraz szorowania, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania
szczotek, butelki, butle, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa
domowego, formy do ciastek, cukiernice, czajniczki do herbaty,
(210)
(731)
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czajniki nieelektryczne, czary, deski do krojenia do kuchni, durszlaki, dzbanki, imbryki, elementy podtrzymujące ruszt, emaliowane szkło, filiżanki, flaszeczki, foremki do lodu, formy i foremki
kuchenne, frytkownice nieelektryczne, rondelki, tygielki, rondle,
garnki, brytfanny, pokrywki do garnków i patelni oraz rondli
i kubków, płytki zapobiegające kipieniu mleka, gasidła do świec,
gofrownice do ciast nieelektryczne, grille kuchenne, kandelabry,
świeczniki, kapsle szklane, karafki, kieliszki, kieliszki do jajek, klosze do przykrywania masła lub sera, sitka do konewek, korkociągi, kotły, koziołki pod noże na stół, kółka na serwetki, kryształ,
kubki, kwarty, kufle, lejki, łopatki, łyżki do mieszania, łyżki wazowe, łyżki cedzawki, szumówki, chochle, majolika, ręczne urządzenia do mielenia oraz siekania i prasowania, ręczne urządzenia do wytwarzania makaronów, manierki, maselniczki, menażki, miednice, mieszalniki nieelektryczne do celów domowych,
blendery, mieszarki ręczne do sporządzania koktajli, pałeczki
do koktajli, obcinaki, pierścienie osuszające do wina, miseczki,
miski, młynki do użytku domowego ręczne, naczynia, podkładki na stół pod naczynia, dziobki do naczyń, termosy do napojów, uchwyty na karty menu, tace, stoliki do użytku domowego,
tace obrotowe, stoliki, talerze, tarki, termoizolacyjne pojemniki
na żywność, termosy, szkło opałowe, osłony na doniczki, otwieracze do butelek, palniki do olejków zapachowych, patelnie,
patery, młynki do pieprzu ręczne, pieprzniczki, solniczki, pipety
do degustacji win, pochłaniacze dymu do użytku domowego,
podgrzewacze butelek dla niemowląt nieelektryczne, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, porcelana, półmiski
do jarzyn, prasy do czosnku, profitki, przykrywki do dań i potraw, pucharki na owoce, pudełka na herbatę i kanapki, pudełka
szklane, rożki do picia, salaterki, serwetniki, serwisy stołowe, sita,
sitka do herbaty, słoiki na herbatniki, szklane słoje, spodeczki,
stojaki do przypraw, stojaki stołowe na gorące potrawy, wyroby szklane malowane, szklanki do napojów, szkło mleczne,
sztuczne jajka, szufelki lub urządzenia do zbierania okruszyn
ze stołu, szybkowary nieelektryczne, szyldy z porcelany lub
ze szkła, trzepaczki nieelektryczne, ubijaczki nieelektryczne
do użytku domowego, urządzenia mieszające do domowego
użytku, wałki do ciasta domowego, wanienki dla niemowląt
przenośne, wanienki do prania, wazony, wazy do zup, wiaderka
do kostek lodu, wiadra, wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów domowych, pojemniki na wykałaczki, wyroby
garncarskie, syfony do wody gazowanej, spryskiwacze, stojaki
do suszenia prania, zapinki do bielizny, ścierki, rękawice do prac
domowych i ogrodowych, przybory toaletowe i kosmetyczne,
gąbki do celów domowych i gąbki toaletowe, wykałaczki, klamerki, klatki dla zwierząt domowych, trzepaczki do dywanów,
suszarki do bielizny, pułapki na myszy, kosze na śmieci i odpadki,
zastawy stołowe, uchwyty z tworzywa sztucznego do garnków
i patelni oraz dzbanków i pojemników, obudowy tworzywowe
do aparatów elektrycznych niskonapięciowych, deski do prasowania, pokrowce na deski do prasowania, przybory i sprzęt
kuchenny nieelektryczny.
(210)
(731)
(540)
(540)

508616
(220) 2019 12 31
Lotte Chilsung Beverage Co., Ltd., Seul, KR
(znak słowno-graficzny)
CHUM CHURUM

Nr ZT10/2020

(531) 27.05.01, 28.03.99
(510), (511) 33 koreański destylowany napój alkoholowysoju, destylowane ryżowe napoje wysokoalkoholowe, wódka, likiery, wysokoprocentowe napoje alkoholowe, napoje
alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje destylowane, koktajle,
dżin, rum, sake, wino.
(210)
(731)
(540)
(540)

508620
(220) 2019 12 31
DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, KROTOSZYN
(znak słowno-graficzny)
Get Cola

(531) 19.08.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje w tym napoje gazowane i niegazowane, napoje, zwłaszcza napoje
chłodzące, napoje typu cola, lemoniady, wody mineralne,
wody stołowe, wody źródlane, napoje i nektary owocowe,
owocowo-warzywne, soki owocowe, soki warzywne, napoje
bezalkoholowe, drinki bezalkoholowe, syropy, esencje, koncentraty i inne preparaty do nieprzygotowywania napojów.
(210)
(731)
(540)
(540)

508632
(220) 2020 01 02
KMIECIAK ŁUKASZ ZYGMUNT, Łódź
(znak słowno-graficzny)
CENTRUM LECZENIA BÓLU

(531) 02.01.23, 02.01.30, 26.01.03, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi lekarskie wszystkich specjalizacji, kliniki medyczne, usługi w zakresie: USG, EEG (encelofalograf),
EKG, ENG (elektroneurografie), EMG (elektromiografia), optometria, usługi telemedyczne, usługi kuracji uzdrowiskowych,
porady psychologiczne, medycyna niekonwencjonalna
- leczenie niekonwencjonalnymi metodami, akupunktura,
homeopatia, aromaterapia, odnowa medyczna, odnowa
biologiczna, usługi rehabilitacyjne, fizykoterapia, fizjoterapia,
hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa, masaż, sauna, solarium, terapia logopedyczna, zabiegi kosmetyczne,
salony i usługi kosmetyczne.
(210) 508646
(220) 2020 01 02
(731) GROCHOLIŃSKI PIOTR WARSZTAT INNOWACJI, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) KLIENTOCENTRYCZNI
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, usługi w zakresie analiz i badań
przemysłowych, projektowanie i rozwój komputerowego
sprzętu i oprogramowania.

Nr ZT10/2020
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508650
(220) 2020 01 02
LIGHT CODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIGHT CODE software delivery
(210)
(731)

oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, obsługa techniczna baz danych dostępnych
przez Internet, administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 27.01.01, 29.01.13
(510), (511) 42 konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, powielanie programów
komputerowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, programowanie komputerów, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, oprogramowanie
jako usługa [SaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, usługi
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, obsługa techniczna baz danych dostępnych przez
Internet, administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi.
(210) 508652
(220) 2020 01 02
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PREBIOM
(510), (511) 3 kosmetyki ochronne: kosmetyki do pielęgnacji, preparaty do higieny, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje,
zawiesiny, aerozole do celów medycznych, plastry do celów
medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów
medycznych, środki i preparaty higieniczne do celów medycznych, suplementy diety, żywność dietetyczna do celów
medycznych, żywność do celów medycznych.
508654
(220) 2020 01 02
LIGHT CODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) clever MED

(210)
(731)
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508657
(220) 2020 01 03
BRZEZIŃSKI MICHAŁ IQSC SOLUTIONS, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
clicktrans

(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 publikacja materiałów reklamowych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
udostępnianie on-line powierzchni reklamowej dla osób
trzecich, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, udostępnianie powierzchni on-line na ogłoszenia drobne, usługi
reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie porównywania
cen, zarządzanie bazami danych, zbieranie danych w celu
umieszczania ich w bazach komputerowych, 38 prowadzenie portalu internetowego związanego z usługami transportowymi, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi,
transmisja danych, dźwięków lub obrazów, elektroniczna
transmisja danych, łączność poprzez terminale komputerowe, obsługa internetowych forów dyskusyjnych, poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, prowadzenie portalu i forum
internetowego, przesyłanie informacji, zapewnienie dostępu
do baz danych, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu
do zbiorów informacji za pośrednictwem Internetu, dostęp
do treści, stron internetowych i portali, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, 39 transport, logistyka transportu, spedycja, wynajem pojazdów, pakowanie i składowanie
towarów, transport towarów i przesyłek, usługi informacyjne związane z transportem, usługi informacyjne związane
z rozkładami jazdy i metodami transportu, 42 projektowanie,
instalacja i rozwój oprogramowania komputerowego, opracowywanie baz danych, tworzenie i zarządzanie witrynami
internetowymi na rzecz osób trzecich, hosting stron internetowych, hosting portali internetowych, hosting komputerowych baz danych, udostępnianie zasobów serwerów sieci
komputerowej osobom trzecim.
508670
(220) 2020 01 03
AVENIR MEDICAL POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEE L’EAU

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, powielanie programów
komputerowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, programowanie komputerów, konwersja danych
lub dokumentowy na formę elektroniczną, oprogramowanie
jako usługa [SaaS], programowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych,
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, instalacje

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 5 płyn do soczewek kontaktowych, krople
do oczu, antybakteryjny żel do mycia rąk, preparaty wspomagające leczenie i poprawiające kondycję wzroku.
(210) 508694
(220) 2020 01 03
(731) CUCH PIOTR ULOTNE, Chojnów
(540) (znak słowny)
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(540) ulotne
(510), (511) 41 fotografia, fotoreportaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, montaż
lub nagrywanie dźwięku i obrazu, produkcja filmów, innych
niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, studia filmowe, usługi reporterskie, usługi fotografów, montaż filmów, edycja
zdjęć, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych.

Nr ZT10/2020

(540) LUBUSKI BROWAR WITNICA S.A. 1848 CELTYK
KODEKS DOBREGO PIWA PRODUKT POLSKI
unikatowa receptura PIWO CIEMNE TRADYCYJNE

508701
(220) 2020 01 04
PLAYINBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rawa Mazowiecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Słodka Grażyna 100% Ekologiczny sok jabłkowy NFC
Biummy NATURE FOOD SOK 100% BIO JABŁKOWY
NFC 100 % EKO
(210)
(731)

(531) 01.01.02, 26.01.12, 11.03.01, 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.

(531)

01.15.15, 01.15.21, 05.07.13, 26.13.25, 25.01.15, 27.05.01,
05.03.13, 26.01.03, 29.01.15
(510), (511) 32 sok jabłkowy ekologiczny NFC.

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

508724
(220) 2020 01 07
BROWAR WITNICA SPÓŁKA AKCYJNA, Witnica
(znak słowno-graficzny)
LUBUSKIE unikatowa receptura WITNICA WIŚNIOWE
PIWO JASNE NIEPASTERYZOWANE Z SOKIEM
WIŚNIOWYM

508702
(220) 2020 01 04
PLAYINBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rawa Mazowiecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wytrawny Darek 100% Ekologiczny sok jabłkowy
NFC Biummy NATURE FOOD SOK 100% BIO
JABŁKOWY NFC 100% EKO

(210)
(731)

(531)

01.15.15, 01.15.21, 05.03.13, 05.07.13, 25.01.15, 26.01.03,
26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 sok jabłkowy ekologiczny NFC.
508703
(220) 2020 01 04
PLAYINBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rawa Mazowiecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zakręcony Bolek 100% Ekologiczny sok jabłkowy
NFC Biummy NATURE FOOD SOK 100% BIO
JABŁKOWY NFC 100% EKO
(210)
(731)

(531)

01.15.15, 01.15.21, 05.03.13, 05.07.13, 25.01.15, 26.01.03,
26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 sok ekologiczny jabłkowy NFC.
(210) 508723
(220) 2020 01 07
(731) BROWAR WITNICA SPÓŁKA AKCYJNA, Witnica
(540) (znak słowno-graficzny)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 05.07.16, 01.01.01, 01.01.02, 26.01.01,
26.01.13, 26.01.21, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.10,
26.04.16
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.
(210)
(731)
(540)
(540)

508725
(220) 2020 01 07
BROWAR WITNICA SPÓŁKA AKCYJNA, Witnica
(znak słowno-graficzny)
LUBUSZ BROWAR WITNICA S.A. 1848 Zdobywca
Brązowego Medalu w Konsumenckim Konkursie
Piw Chmielaki Krasnostawskie 2019 PRODUKT
POLSKI unikatowa receptura PIWO NATURALNE
PASTERYZOWANE

Nr ZT10/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531)

05.11.15, 01.01.02, 26.01.03, 26.01.12, 27.05.01, 25.01.15,
29.01.15
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.

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

508743
(220) 2020 01 07
LISTOWSKA-KOPEĆ ELŻBIETA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
FESTIWAL ewentualnych TALENTÓW AKTORSKICH
FeTA

(531) 27.05.01, 24.01.15, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 41 przedstawienie teatralne, prezentacja dzieł
teatralnych, reżyserowanie dzieł teatralnych, wystawianie
spektakli teatralnych, zarządzanie stroną artystyczną spektakli teatralnych, usługi edukacyjne z zakresu sztuki teatralnej,
organizowanie, produkcja i wystawianie spektakli teatralnych, organizowanie konkursów teatralnych, usługi produkcji teatralnych, widowiska teatralne zarówno animowane, jak
i z udziałem aktorów.
508749
(220) 2020 01 07
5WHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAD BOY

(210)
(731)

(531) 24.09.03, 24.09.05, 27.05.01
(510), (511) 3 perfumy, dezodoranty do użytku osobistego
[wyroby perfumeryjne], produkty perfumeryjne, syntetyczne produkty perfumeryjne, produkty perfumeryjne, olejki
esencjonalne, naturalne środki perfumeryjne, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, perfumowane wody toaletowe, woda perfumowana, woda toaletowa, zapachy, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, 9 filmy, audycje
radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania
i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego
w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna
aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, na-
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ziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder
i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej,
zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę
do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów
(Personal Video Recorder - osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe, programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów,
za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów,
przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako
ekranem komputerowym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i informacji w postaci plików elektronicznych, monitory, komputery i urządzenia peryferyjne,
komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu,
usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej oraz sprzedaży
w zakresie odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet,
sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia
wnętrz za pośrednictwem Internetu (sklep internetowy),
usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, parea jedwabne, bandanki,
krawaty, szale, szaliki, rękawiczki, czapki, czapki z daszkiem,
daszki, daszki-osłony oczu, daszki przeciwsłoneczne, kapelusze, odzież, odzież sportowa, ubrania i akcesoria ochronne
do uprawiania sportów, stroje dla personelu, koszulki polo,
koszulki t-shirt, bezrękawniki, bluzy, kurtki, galanteria odzieżowa damska i męska, plecaki, torby, torby na sprzęt sportowy, torebki, teczki, walizki, sakwy podróżne, wyroby skórzane, galanteria skórzana, paski, parasole, parasolki, portfele,
portmonetki, etui na klucze, postery, standy, akcesoria
do komputerów, nośniki pamięci, nośniki danych, gry komputerowe, software ładowalny, akcesoria do telefonów komórkowych, pokrowce na telefony, aparaty fotograficzne
i akcesoria do aparatów fotograficznych, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń językowych, wyroby ze szkła i porcelany, karafki, kubki, kieliszki i szklanki, opakowania na napoje,
termosy, podkładki pod kubki, kosmetyczki, kosmetyki,
wody perfumowane i perfumy, produkcja filmów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, przygotowywanie publikacji reklamowych, przygotowanie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i promocyjnych, wykonywanie
materiałów reklamowych, dystrybucja tekstów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych, publikacja
treści reklamowych, przygotowywanie materiałów reklamowych, usługi agencji informacyjnej w zakresie działalności
gospodarczej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji,
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38 transmisja programów telewizyjnych, usługi telekomunikacyjne- 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
telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację
z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru z pośród wielu programów i inteligentnej
automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, 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, dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem
miejsca na strony www, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu do stron MP3 i MP4 w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, wynajem urządzeń
do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego
i radiowego, odbiorników radiowych telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego analogowego, 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, prowadzenie serwerów i portali internetowych, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów
telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi
przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego
i światłowodowego, 41 usługi w zakresie rozrywki oraz usługi w zakresie nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów
dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie
rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych,
imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym
przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku
i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez
Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych,
sportowych, rekreacyjnych, usługi związane z produkcją rozrywki w formie filmów, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych i rozrywki wideo, usługi wydawnicze, organizowanie
konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, usłu-
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gi studiów filmowych, produkowanie filmów, produkcja filmów, montaż filmów, dystrybucja filmów, pokazy filmowe,
studia filmowe, produkcja filmów i filmów na taśmach filmowych, prezentacja filmów, organizacja widowisk, organizowanie widowisk [impresariat], obsługa studia filmowego,
produkcja filmów wideo, produkcja filmów kinowych, produkcja filmów kinematograficznych, produkcja filmów długometrażowych, produkcja filmów dla telewizji, produkcja
przedstawień i filmów, produkcja filmów w celach rozrywkowych, produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja wcześniej nagranych filmów wideo.
(210) 508819
(220) 2020 01 09
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) CAMLAD
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(210) 508820
(220) 2020 01 09
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) maxon max
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne stosowane u ludzi
w leczeniu zaburzeń erekcji oraz w pierwotnym nadciśnieniu
płucnym.
(210) 508821
(220) 2020 01 09
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) maxon strong
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne stosowane u ludzi
w leczeniu zaburzeń erekcji oraz w pierwotnym nadciśnieniu
płucnym.
(210) 508822
(220) 2020 01 09
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) maxon active
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne stosowane u ludzi
w leczeniu zaburzeń erekcji oraz w pierwotnym nadciśnieniu
płucnym.
(210) 508823
(220) 2020 01 09
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) maxon forte
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne stosowane u ludzi
w leczeniu zaburzeń erekcji oraz w pierwotnym nadciśnieniu
płucnym.
508826
(220) 2020 01 09
FINE DINE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) THE HARVEST BY ART KITCHEN
(510), (511) 29 oliwa z oliwek, oliwa z oliwek z pierwszego
tłoczenia, 30 ocet balsamiczny, ocet winny, ocet aromatyzowany, ocet owocowy, pieprzowy ocet, ocet gorczycowy, ocet jabłkowy, ocet piwny, 33 białe wino, wina o chronionej nazwie pochodzenia, wina różowe, wino czerwone.
(210)
(731)
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508843
(220) 2020 01 09
KRAJOWY INSTYTUT KONTROLI BIZNESOWEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAJOWY INSTYTUT KONTROLI BIZNESOWEJ KIKB

(210)
(731)

(531) 01.15.24, 27.05.01, 29.01.14
(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.
508890
(220) 2020 01 10
EPITRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tajko

(210)
(731)

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 29 suszone mango, suszone daktyle, suszone
figi, śliwki suszone, suszone truskawki, warzywa suszone,
suszone owoce, suszone orzechy, suszone orzechy kokosowe, jadalne suszone kwiaty, skórki owocowe [suszone
purée owocowe], warzywa gotowane, gotowane owoce,
gotowane orzechy, przekąski z owoców, przekąski na bazie
owoców, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie
warzyw, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie kokosu,
przekąski na bazie suszonych owoców, napoje na bazie mle-
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ka kokosowego, desery owocowe, orzechy konserwowane,
warzywa konserwowane, owoce konserwowane, nadzienie
bakaliowe [owoce konserwowane], owoce konserwowane
w plasterkach, w słoikach, produkty z suszonych owoców,
pokrojone owoce, mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki
przekąsek składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, wiórki kokosowe, płatki kokosowe,
nasiona, przetworzone, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, chipsy owocowe, chipsy warzywne, chipsy
na bazie warzyw, 30 suszone zioła do celów kulinarnych,
zbitki owsiane zawierające suszone owoce, słodycze gotowane, gotowane wyroby cukiernicze, słodycze z gotowanego cukru, przekąski wieloziarniste, przekąski wytwarzane
z muesli, przekąski z produktów zbożowych, przekąski słone
na bazie mąki, przekąski składające się głównie z wyrobów
cukierniczych, mąka kokosowa przeznaczona do spożycia przez ludzi, makaroniki kokosowe, desery czekoladowe,
desery z muesli, wiórki do wyrobów cukierniczych z masła
orzechowego, chipsy zbożowe, chipsy ryżowe, mieszanki
spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych
owoców, mieszanki do nadzienia [artykuły spożywcze], cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych
towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, przetworzone
ziarna, sól, przyprawy i dodatki smakowe, kakao, mieszanki
kakaowe, wyroby z kakao, żywność na bazie kakao, kawa,
herbata, kakao i namiastki tych towarów, czekolada, wyroby
cukiernicze z czekolady, batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, czekoladki, chipsy kukurydziane
o smaku warzyw, chipsy kukurydziane, wyroby cukiernicze,
ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby cukiernicze, preparaty zbożowe, słodycze czekoladowe, słodycze nielecznicze, słodycze owocowe, słodycze zawierające owoce, słodycze o smaku owocowym, chrupki zbożowe.
508911
(220) 2020 01 13
LA MARQUEUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LA MARQUEUSE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie i biżuteria.
(210)
(731)
(540)
(540)

508917
(220) 2020 01 13
HARNATKIEWICZ PIOTR KOMES, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
KOMeS moc obliczeń

(531) 26.11.01, 26.11.10, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01
(510), (511) 42 usługi inżynieryjne.
508921
(220) 2020 01 13
TECHMARK L.OGŁOZA S.ZDZIECHOWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Aleksandrów Łódzki
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) TECHCODE
(510), (511) 20 szafy, szafki, szafy [meble], szafy wnękowe,
wbudowane szafki, szafki ogniotrwałe, szafki metalowe,
szafki ścienne, szafki [meble], szafki kartotekowe, szafki zamykane, elementy wnętrza szaf, szafy z lustrami, szafki [części zestawu], szafki na broń, szafki na buty, szafki na cokole,
szafki na klucze, szafki metalowe [meble], szafki do przechowywania, szafki na indeksy, szafki na akta, szafki z lustrami,
szafki dźwiękoszczelne [meble], szafki na ubrania, szafki
na kartotekę, szafki ze schowkami, szafki na lekarstwa, szafy do dzielenia pomieszczeń, metalowe szafy na narzędzia,
szafki do przechowywania przedmiotów, szafki posiadające
właściwości ognioodporne, szafki na klucze [meble], metalowe szafki ognioodporne [meble], szafki na płyty [meble],
szafki do komputerów [meble], szafki do przechowywania materiałów, szafki do przechowywania [meble], szafki
do celów wystawowych [inne niż chłodnicze szafki wystawowe], szafki na materiały biurowe [meble], szafki na kosze
na odpadki, szafy na dokumenty w postaci mebli, zamykane
szafki do przechowywania cennych rzeczy, szafki na cokole
do przechowywania [meble], zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy [meble].
508956
(220) 2020 01 13
POLSKA SIEĆ HANDLOWA NASZ SKLEP
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R RABAT SIEĆ HANDLOWA plus
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie działalności handlowej, administrowanie programami lojalności konsumenta, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, świadczenie pomocy w zakresie działalności
gospodarczej związanej z organizowaniem przedsiębiorstw
na zasadach franchisingu, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, doradztwo biznesowe (outsourcing), marketing, marketing
ukierunkowany, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach internetowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, mianowicie ulotek,
prospektów, druków, organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi w zakresie
porównywania cen, usługi prowadzenia punktów sprzedaży
detalicznej, hurtowej i wysyłkowej w związku z: artykułami
spożywczymi i żywnościowymi, preparatami farmaceutycznymi i sanitarnymi, artykułami tytoniowymi i alkoholowymi,
artykułami gospodarstwa domowego, artykułami higienicznymi i kosmetycznymi, środkami czyszczącymi i toaletowymi, artykułami branży przemysłowej, artykułami branży
odzieżowej, artykułami sportowymi, artykułami dla zwierząt domowych, usługi agencji importowo-eksportowych,
usługi zarządzania handlowego w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, 36 wydawanie kart
bonusowych (lojalnościowych) i emisja bonów towarowych,
41 usługi w zakresie edukacji i instruktażu, usługi szkolenia
personelu działu sprzedaży, usługi szkolenia z zakresu public
relations, usługi szkolenia w zakresie prowadzenia punktów
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sprzedaży, organizowanie i prowadzenie imprez o charakterze edukacyjnym, rekreacyjnym i kulturalno-rozrywkowym,
organizowanie konkursów, organizowanie i prowadzenie
konferencji i sympozjów, publikowanie tekstów (innych niż
reklamowe), udostępnianie wideo on-line nie do pobrania,
udostępnianie muzyki on-line nie do pobrania.
508964
(220) 2020 01 13
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowny)
(540) TYCI
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, słodycze, wafle, wafelki, batony, czekolady, czekoladki, cukierki,
praliny, bomboniery, orzechy w czekoladzie, orzechy w polewie, żelki, żelki z nadzieniem, gumy do żucia, galaretki, galaretki nadziewane, lizaki, ciasta, ciastka, ciasteczka, pierniki,
pierniczki z nadzieniem, lody, sorbety, słodycze bez cukru,
dropsy owocowe.

(210)
(731)

508967
(220) 2020 01 13
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tyci
(210)
(731)

(531) 02.09.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, słodycze, wafle, wafelki, batony, czekolady, czekoladki, cukierki,
praliny, bomboniery, orzechy w czekoladzie, orzechy w polewie, żelki, żelki z nadzieniem, gumy do żucia, galaretki, galaretki nadziewane, lizaki, ciasta, ciastka, ciasteczka, pierniki,
pierniczki z nadzieniem, lody, sorbety, słodycze bez cukru,
dropsy owocowe.
509002
(220) 2020 01 14
NILE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CałaJa
(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, mlecz(210)
(731)
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ko 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, krawaty (spinki do -), 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], zapięci 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 ramie, torby na zakupy,
torby podróżne, torby sportowe, torby uniwersalne, torebki,
torebki damskie, torebki męskie, torebki na biodra, torebki
na ramie, 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,
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.
(210) 509003
(220) 2020 01 14
(731) ZIOŁO RADOSŁAW HELLO DIETA, Łajski
(540) (znak słowny)
(540) Hello Dieta
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne,
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
żywność dla diet medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczna żywność przystosowana dla niepełnosprawnych, koktajle białkowe, 29 gotowe
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posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], gotowe posiłki
z drobiu [drób jako główny składnik], gotowe dania z mięsa,
gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny, gotowe posiłki gotowane
składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki
składające się głównie z owoców morza, gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, potrawy mięsne gotowane, posiłki
gotowane składające się głównie z ryb, schłodzone desery
mleczne, zupy, zapakowane zestawy obiadowe składające
się głównie z owoców morza, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z dziczyzny, burgery sojowe,
burgery warzywne, burgery z tofu, gulasze, filety z piersi kurczaka, puree z warzyw, filety rybne, jogurty, pasty warzywne,
przetwory twarożkowe, schab wieprzowy, potrawy gotowe
składające się głównie z warzyw, mięso gotowe do spożycia, wieprzowina, wołowina, drób, sałatki gotowe, 30 dania
gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, dania na bazie ryżu, gotowy lunch w pudełku składający się
z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, gotowe potrawy zawierające
[głównie] makaron, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe
potrawy na bazie makaronu, kanapki, potrawy z makaronu,
potrawy gotowe na bazie makaronu, potrawy gotowe zawierające makaron, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw,
babeczki, przekąski z muesli, ciasta, musy, owsianka, chalupa
[meksykańskie placuszki], mięso w cieście, gotowe spody
do ciast, gotowe desery (wyroby piekarnicze), przekąski
z pieczywa chrupkiego, przekąski z produktów zbożowych,
wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, gotowe desery, potrawy na bazie mąki, przekąski wykonane z mąki zbożowej,
przekąski przygotowane z mąki ziemniaczanej, przekąski
wykonane z mąki sojowej, 32 napoje proteinowe, warzywne
napoje typu smoothie, napoje bezalkoholowe, soki, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie
gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: suplementy diety i preparaty dietetyczne, dietetyczne napoje
przystosowane do celów medycznych, dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, żywność dla diet medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczna żywność przystosowana dla niepełnosprawnych, koktajle białkowe, gotowe posiłki z mięsa [mięso jako
główny składnik], gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny
składnik], gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki gotowane
składające się całkowicie lub głównie z drobiu, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie
lub głównie z mięsa, gotowe posiłki składające się głównie
z owoców morza, gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka,
potrawy mięsne gotowane, posiłki gotowane składające się
głównie z ryb, schłodzone desery mleczne, zupy, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z owoców
morza, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z dziczyzny, burgery sojowe, burgery warzywne, burgery
z tofu, gulasze, filety z piersi kurczaka, puree z warzyw, filety rybne, jogurty, pasty warzywne, przetwory twarożkowe,
schab wieprzowy, potrawy gotowe składające się głównie
z warzyw, mięso gotowe do spożycia, wieprzowina, wołowina, drób, sałatki gotowe, dania gotowe suche lub w płynie,
zawierające głównie ryż, dania na bazie ryżu, gotowy lunch
w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub
warzyw, gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, gotowe
potrawy zawierające [głównie] makaron, gotowe potrawy
na bazie ryżu, gotowe potrawy na bazie makaronu, kanapki,
potrawy z makaronu, potrawy gotowe na bazie makaronu,
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potrawy gotowe zawierające makaron, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również
z mięsa, ryb lub warzyw, babeczki, przekąski z muesli, ciasta,
musy, owsianka, chalupa [meksykańskie placuszki], mięso
w cieście, gotowe spody do ciast, gotowe desery (wyroby
piekarnicze), przekąski z pieczywa chrupkiego, przekąski
z produktów zbożowych, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, gotowe desery, potrawy na bazie mąki, przekąski
wykonane z mąki zbożowej, przekąski przygotowane z mąki
ziemniaczanej, przekąski wykonane z mąki sojowej, napoje
proteinowe, warzywne napoje typu smoothie, napoje bezalkoholowe, soki, 43 usługi cateringowe zewnętrzne, usługi
kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, doradztwo kulinarne, dostarczanie
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, katering
obejmujący żywność i napoje na bankiety, catering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, kontraktowe
usługi w zakresie przygotowywania i zaopatrywania w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów,
spersonalizowane usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej, przygotowywanie posiłków,
usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, usługi kateringowe obwoźne, usługi mobilnych restauracji, usługi osobistych kucharzy,
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi
restauracyjne, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie przygotowywania
jedzenia i napojów, 44 doradztwo żywieniowe, doradztwo
w zakresie diety i odżywiania się, konsultacje z dziedziny żywienia, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, poradnictwo żywieniowe, planowanie i nadzorowanie diety, planowanie programów odchudzających, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, świadczenie usług w zakresie
programów odchudzania, udzielanie informacji związanych
z odżywianiem, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, udzielanie informacji
o wartości odżywczej produktów spożywczych, udzielanie
informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, usługi
doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, usługi doradcze
związane z dietą, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi
doradcze w zakresie odchudzania, usługi dietetyków.
509009
(220) 2020 01 14
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowny)
(540) N’GINE TURBO POWER DAJE CI MOC
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje zawierające
witaminy, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące,
napoje izotoniczne, napoje orzeźwiające, napoje z guaraną,
bezalkoholowe napoje gazowane, napoje niegazowane,
napoje gazowane mrożone, napoje niegazowane mrożone,
bezalkoholowe aromatyzowane napoje, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje wzbogacone substancjami
odżywczymi, napoje sportowe wzbogacone proteinami, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, syropy do produkcji napojów, esencje do produkcji napojów, wody mineralne gazowane, wody mineralne niegazowane, napoje musujące, napoje węglowodanowe, aperitify bezalkoholowe,
koktajle bezalkoholowe, pastylki do produkcji napojów, proszek do wytwarzania napojów, produkty w proszku lub pastylkach do wytwarzania napojów energetycznych, wzmac-
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niających i wzbogaconych mikroelementami nie do celów
medycznych, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych.
509025
(220) 2020 01 14
EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EQUES INVESTMENT TFI SA

(210)
(731)

(531) 02.01.02, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 36 tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, zarządzanie majątkiem, banki i kasy oszczędnościowe, home banking, doradztwo finansowe, ubezpieczenia,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, pożyczki, kredyty ratalne, lokaty
kapitału, operacje finansowe, usługi powiernicze, inwestycje
kapitałowe, emisja i obsługa kart kredytowych, obsługa kart
debetowych, analizy finansowe, pośrednictwo w zbywaniu
i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, zarządzanie portfelami instrumentów finansowych, zarządzanie majątkiem,
wycena instrumentów finansowych, przedsiębiorstw, nieruchomości, kosztowności i innych dóbr inwestycyjnych oraz
kolekcjonerskich, doradztwo inwestycyjne, usługi związane
z obrotem papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi, obrót papierami wartościowymi.
509052
(220) 2020 01 15
PISKOREK DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kęty
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻUR Beskidzki
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 06.01.04, 05.01.01, 05.01.16, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 30 żur, zakwas, żurek na zakwasie, potrawy
na bazie mąki.
(210)
(731)
(540)
(540)

509107
(220) 2020 01 16
GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
GRUPA INCO
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(531) 03.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy ogrodnicze, nawozy do użyźniania gleby, aktywatory kompostu,
obornik, organiczne pozostałości pofermentacyjne [nawóz],
podłoża dla upraw bezglebowych [rolnictwo], preparaty
do regulacji wzrostu roślin, preparaty poprawiające kondycję gleby, preparaty z mikroelementów dla roślin, środki
do ochrony nasion, tworzywa sztuczne w stanie surowym,
detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, dodatki
chemiczne do fungicydów, olejów, paliwa, gleba do upraw,
gips do stosowania jako nawóz, humus, pokrycia humusowe, konserwanty do stosowania w przemyśle farmaceutycznym, kultury mikroorganizmów inne, niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne, inne
niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, preparaty
chemiczne do zapobiegania chorobom u roślin, preparaty
chemiczne do zapobiegania pleśni, preparaty chemiczne
do zapobiegania powstawaniu plam na tkaninach, preparaty do wybielania [środki odbarwiające] do celów przemysłowych, środki chemiczne do impregnacji materiałów
tekstylnych, środki chemiczne do ożywiania kolorów tkanin,
3 preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, środki do mycia, środki wybielające i inne substancje
stosowane w praniu, detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
środki do mycia naczyń, mydła, krochmal, preparaty do kąpieli, kosmetyki, kosmetyki dla zwierząt, płyny do pielęgnacji
włosów, odżywki, szampony, płyny do pielęgnacji włosów,
balsamy do celów kosmetycznych, pomadki i błyszczki
do ust, środki przeciwpotowe, antyseptyczne, pasty i mleczka do obuwia, mebli i podłóg, kremy do butów, płyny
do mycia szyb, podłóg, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do nabłyszczania liści, preparaty do nadawania połysku,
antyperspiranty [przybory toaletowe], dezodoranty dla ludzi
i zwierząt, płyny do płukania ust do celów niemedycznych,
płyny po goleniu, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do udrażniania rur, preparaty do wywabiania plam,
preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, środki
do czyszczenia zębów, środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń,
środki zmiękczające do tkanin, 5 produkty farmaceutyczne
i weterynaryjne, leki dla ludzi i zwierząt, maści do celów farmaceutycznych, preparaty przeciw oparzeniom słonecznym
do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety,
antyseptyki, środki sanitarne do celów medycznych, owadobójcze szampony dla zwierząt, owadobójcze weterynaryjne
środki do mycia, środki odkażające, środki do zwalczania
robactwa, preparaty przeciwpasożytnicze, środki do mycia
zwierząt [insektycydy], środki odstraszające insekty dla zwierząt, środki do tępienia szkodników, fungicydy, herbicydy,
środki chwastobójcze, środki bakteriobójcze, środki dezynfekujące do celów higienicznych, środki dezynfekujące do toalet, antybakteryjne środki do mycia rąk, detergenty do celów
medycznych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące,
mydła lecznicze, preparaty do kąpieli, lecznicze, preparaty
chemiczne do leczenia chorób roślin, preparaty do sterylizacji gleby, 16 materiały introligatorskie, papier, wyroby z tych
materiałów nie ujęte w innych klasach, druki, fotografie, materiały biurowe, publikacje drukowane, czasopisma, gazety,
broszury, kartki pocztowe, katalogi, książki, zakładki do książek, notatniki, prospekty, kalendarze, obrusy papierowe, ulotki, pióra i długopisy [artykuły biurowe], 17 tworzywa sztuczne
w formie wyciśniętej, materiały wypełniające, uszczelniające,
izolacyjne, farby izolacyjne, 20 wyroby z tworzyw sztucz-
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nych, butelki, niemetalowe korki do butelek, zamknięcia
do butelek nie ze szkła, metalu lub gumy, zamknięcia do pojemników niemetalowe, niemetalowe kapsle do korkowania,
niemetalowe nakrętki, pojemniki do pakowania z tworzyw
sztucznych, pudełka, kanisterki, etykiety z tworzyw sztucznych, 36 administrowanie nieruchomościami, zarządzanie
majątkiem nieruchomym, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, dzierżawa majątku
nieruchomego, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni
biurowej, pośrednictwo w wynajmie nieruchomości, wynajem lokali użytkowych, wynajem nieruchomości.
509109
(220) 2020 01 16
KMC-SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KMC services NOWE OBLICZE LOGISTYKI
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.05, 29.01.13
(510), (511) 35 kontrola zapasów magazynowych, usługi
przetwarzania danych w dziedzinie transportu, zarządzanie
flotą transportową [dla osób trzecich], administracja biznesowa w zakresie transportu i dostaw, zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo biznesowe
w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo w zarządzaniu
biznesowym w dziedzinie transportu i dostaw, 37 budowa
i naprawa magazynów, instalowanie urządzeń i obiektów
magazynowych, 39 magazynowanie, dzierżawa magazynów, wynajmowanie magazynów, usługi magazynowe,
magazynowanie towarów, magazynowanie ładunków, magazynowanie gazu, magazynowanie paczek, magazynowanie odzieży, magazynowanie broszur, magazynowanie
kosmetyków, magazynowanie dźwigów, magazynowanie
bagażu, magazynowanie dokumentów, magazynowanie
celne, magazynowanie cieczy, magazynowanie płynów,
magazynowanie mebli, magazynowanie żywności, magazynowanie części, wynajem przestrzeni magazynowej,
wypożyczanie kontenerów magazynowych, wynajem segmentów magazynowych, wynajem miejsc magazynowych,
magazynowanie urządzeń elektrycznych, magazynowanie
towarów handlowych, magazynowanie i składowanie, organizowanie magazynowania paliw, magazynowanie olejów
napędowych, magazynowanie dokumentów archiwizowanych, informacja o magazynowaniu, magazynowanie paliw
gazowych, magazynowanie części pojazdów, magazynowanie w chłodniach, składowanie towarów w magazynach,
wynajem przenośnych kontenerów magazynowych, usługi
magazynowania żywności mrożonej, usługi konsultacyjne
dotyczące magazynowania, magazynowanie wody w zbiornikach, magazynowanie ładunku przed transportem, wypożyczanie skrzynek do magazynowania, wypożyczanie
pojemników do magazynowania, wynajmowanie miejsc
do magazynowania, magazynowanie rolniczych artykułów
spożywczych, świadczenie usług magazynowania i udostępniania sprzętu i obiektów magazynowych, składowanie
produktów rolnych w magazynach, składowanie zamrożonej
żywności w magazynach, wynajem obiektów i urządzeń magazynowych, magazynowanie urządzeń do użytku domowego, magazynowanie towarów w dużych ilościach, usługi
związane z magazynowaniem towarów, usługi składowania
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w magazynach i piwnicach, usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania [transport], usługi doradcze w zakresie
magazynowania towarów, udzielanie informacji związanych z usługami magazynowania, wynajem kontenerów
do magazynowania i składowania, usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, udzielanie informacji
związanych z wynajmem przestrzeni magazynowej, wynajem modułów i pojemników do magazynowania i transportu, świadczenie usług w zakresie magazynowania towarów
transportowanych drogą wodną, transport, transport samochodowy, transport lądowy, transport w kontenerach, transport rzeczny, transport promowy, transport statkami, transport ładunków, transport barkami, transport morski, transport wodny, transport drogowy, transport lotniczy, transport
towarów, transport powietrzny, transport paczek, organizowanie transportu, logistyka transportu, usługi transportowe,
transport i składowanie, transport samochodami ciężarowymi, transport drogowy ładunków, transport rzeczny łodzią,
transport ładunków statkiem, transport towarów statkiem,
transport towarów koleją, transport wodami śródlądowymi,
organizowanie transportu ładunków, organizowanie transportu towarów, organizowanie transportu powietrznego,
usługi transportu ładunków, organizowanie transportu paczek, usługi transportu promowego, usługi transportu barkami, usługi transportu statkami, usługi transportu pojazdami, usługi transportu drogowego, organizowanie transportu
promami, usługi transportu wodnego, usługi transportu powietrznego, usługi pośrednictwa transportowego, transport
ładunku drogą morską, transport ładunków drogą powietrzną, transport i dostawy towarów, transport ładunku drogą
lądową, transport chłodniczy towarów zimnych, transport
ładunku pojazdem lądowym, transport towarów wodami
śródlądowymi, usługi kolejowego transportu towarowego,
organizowanie transportu lądowego paczek, organizowanie
transportu morskiego paczek, usługi transportu powietrznego ładunków, usługi transportu drogowego ładunków, pakowanie artykułów do transportu, organizowanie transportu
powietrznego paczek, dostarczanie informacji dotyczących
transportu, organizowanie transportu morskiego towarów,
organizowanie transportu powietrznego ładunków, pakowanie towarów podczas transportu, usługi agencji transportowej w zakresie organizowania transportu towarów,
transport towarów w warunkach chłodniczych, udzielanie
informacji dotyczących transportu ładunku, profesjonalne
doradztwo w zakresie transportu, pakowanie artykułów
odzieżowych do transportu, usługi w zakresie transportu
drogowego, doradztwo w zakresie transportu drogowego,
udzielanie informacji dotyczących transportu lotniczego,
doradztwo w zakresie transportu lotniczego, usługi międzynarodowego transportu lotniczego ładunków, usługi konsultacyjne dotyczące transportu, usługi doradcze związane
z transportem, usługi informacyjne związane z transportem,
skomputeryzowane planowanie związane z transportem,
usługi doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas
transportu [informacje dotyczące transportu], udostępnianie
danych związanych z metodami transportu, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu, usługi w zakresie organizowania transportu kolejowego, usługi w zakresie organizowania transportu powietrznego, usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, usługi w zakresie
organizowania transportu wodnego, usługi informacyjne
związane z metodami transportu, organizacja transportu
powietrznego, morskiego i lądowego, usługi w zakresie
organizowania transportu drogowego, świadczenie skomputeryzowanych usług doradztwa dotyczących transportu,
pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, udzielanie informacji na temat transportu drogowego, usługi doradcze
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związane z transportem towarów, usługi doradcze związane z transportem drogowym, usługi informacyjne związane
z transportem towarów, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące usług transportowych, organizacja transportu droga lądową, morską i powietrzną, organizowanie
transportu drogą lądową, morską i powietrzną, udzielanie informacji związanych z usługami transportu morskiego, usługi
w zakresie udostępniania informacji dotyczących transportu,
organizowanie i świadczenie usług transportowych drogą
lądową, morską i powietrzną, usługi transportowe i dostawa
drogą powietrzną, lądową, koleją i drogą morską.
509118
(220) 2020 01 17
NADGRODKIEWICZ ŁUKASZ OGRODOMANIA,
Skarżysko-Kamienna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ogrodomania
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 26.01.01, 26.01.03,
26.11.01, 26.11.12, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 44 ogrodnictwo, pielęgnacja ogrodów, usługi doradcze w zakresie ogrodnictwa, usługi ogrodnicze, ogrodnictwo krajobrazowe, usługi w zakresie projektowania ogrodów,
usługi doradcze związane z projektowaniem ogrodów, usługi
w zakresie architektury krajobrazu, doradztwo w zakresie projektowania krajobrazu, projektowanie kompozycji kwiatowych,
usługi z zakresu szkółek roślin, tępienie szkodników w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, pielęgnacja trawników.
509157
(220) 2020 01 17
GATRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gatra
(210)
(731)

(531) 26.05.04, 26.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych,
papier i karton, jednorazowe produkty papierowe (torby
do pakowania), 17 taśmy, paski i błony klejące, 22 materiały
do wyściełania i wypychania.
509162
(220) 2020 01 17
COB FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COB FINANCE SPÓŁKA Z O.O. WINDYKUJEMY
NAJLEPIEJ!

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 36 windykacja, firmy windykacyjne, agencje
windykacji należności, skomputeryzowana windykacja wymagalnych należności, elektroniczne usługi windykacji należności, windykacja należności i odzysk długu, windykacja
należności i odzyskiwanie długów, usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności.
(210)
(731)
(540)
(540)

509179
(220) 2020 01 17
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
TELEMETRIA POLSKA
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 prowadzenie sieci hurtowni i sklepów z artykułami medycznymi i stomatologicznymi, 39 dostarczanie
zamówionych towarów medycznych i stomatologicznych.
509235
(220) 2020 01 20
KORZEC PATRYCJA ELŻBIETA LABORATORIUM
KOSMETYKÓW, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Plantea

(210)
(731)

(531) 05.03.13, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki naturalne, kosmetyki.
(531) 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badanie rynku, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, dostarczanie
informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowej, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie informacji
na temat reklamy, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, działalność reklamowa,
w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, gromadzenie informacji związanych z reklamą,
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, informacja marketingowa, kampanie
marketingowe, marketing cyfrowy, opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie i realizacja planów
i koncepcji medialnych i reklamowych, opracowywanie
i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych,
opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, planowanie strategii marketingowych, przygotowywanie planów marketingowych, udzielanie informacji dotyczących
marketingu, udzielanie informacji związanych z reklamą,
badania rynkowe, badania rynku i badania marketingowe,
statystyczne badania rynkowe, statystyczne badania biznesowe, badania i analizy rynkowe, badania rynkowe prowadzone przez telefon, badania rynkowe za pośrednictwem
telefonu.
509199
(220) 2020 01 20
KOL-DENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KolDental
(510), (511) 35 prowadzenie sieci hurtowni i sklepów z artykułami medycznymi i stomatologicznymi, 39 dostarczanie
zamówionych towarów medycznych i stomatologicznych.
(210)
(731)

509205
(220) 2020 01 20
KOL-DENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KolDental

(210)
(731)

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

509258
(220) 2020 01 21
OWCZARCZAK KRYSTIAN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Pro-Esthetica SPECJALISTYCZNY GABINET
STOMATOLOGICZNY

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.15,
27.05.17, 24.17.01, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, 44 usługi medyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

509261
(220) 2020 01 21
OWCZARCZAK KRYSTIAN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Pro-Esthetica SPECJALISTYCZNY GABINET
STOMATOLOGICZNY

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.15,
27.05.17, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, 44 usługi medyczne.
509262
(220) 2020 01 21
PFEIFER & LANGEN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań
(540) (znak słowny)
(540) tofi
(510), (511) 5 mieszanki paszowe do celów leczniczych,
mieszanki paszowe uzupełniające do celów leczniczych,
dodatki do paszy do celów leczniczych, 31 pasze, materiały paszowe, mieszanki paszowe nie do celów leczniczych,
mieszanki paszowe uzupełniające nie do celów leczniczych,
wapno do paszy, dodatki do paszy nie do celów leczniczych,
karmy dla zwierząt.
(210)
(731)

(210) 509277
(220) 2020 01 21
(731) OWCZARCZAK KRYSTIAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Pro-Esthetica SZKOLENIA DLA DENTYSTÓW
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(540) saleSYSTEMS SPRZEDAŻ SERWIS WDROŻENIA

(531)
(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.15,
27.05.17, 24.17.01, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, 44 usługi medyczne.
509299
(220) 2020 01 21
SZYMURA DAMIAN, SZYMURA KRYSTYNA DKS
SPIRITS SPÓŁKA CYWILNA, Żory
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAROVIA
(210)
(731)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.04.01,
26.04.04, 26.04.09, 26.07.20, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.09
(510), (511) 35 sprzedaż sprzętu komputerowego, maszyn
i wyposażenia biurowego, urządzeń fiskalnych i rejestrujących, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, maszyn biurowych i urządzeń fiskalnych i rejestrujących.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

(531) 26.04.01, 26.01.03, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), alkohole wysokoprocentowe [napoje], wódka.
509306
(220) 2020 01 22
2407.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) 2407.PL
(510), (511) 3 detergenty do samochodów, płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, preparaty czyszczące do samochodów, płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych, środki do nadawania połysku samochodom, środki
do polerowania opon pojazdów, środki do polerowania samochodów, szampony do mycia samochodów, szampony
do pojazdów, woski samochodowe, 4 oleje samochodowe,
9 akumulatory samochodowe, akumulatory do pojazdów,
12 opony, opony do pojazdów, opony do pojazdów mechanicznych, opony do kół pojazdów, dętki do kół pojazdów,
dętki rowerowe, dętki do opon, dętki do opon pojazdów,
kołpaki do kół, kołpaki [do pojazdów], części wykończenia
wnętrza samochodów, części hamulcowe do samochodów,
części konstrukcyjne do samochodów, części i akcesoria
do pojazdów, części i akcesoria do pojazdów lądowych, rowery, 28 sprzęt do wędkowania, artykuły myśliwskie i wędkarskie, 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi handlu detalicznego w związku
z akcesoriami samochodowymi.
(210)
(731)

(210) 509332
(220) 2020 01 22
(731) KULESZA MICHAŁ SALESYSTEMS, Elbląg
(540) (znak słowno-graficzny)

509334
(220) 2020 01 22
MISIEWICZ MARCIN, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
PROFOODS

27.05.04, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 05.03.11, 05.03.13,
05.03.14, 05.03.20
(510), (511) 5 naturalne suplementy diety, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności
do celów medycznych, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie (wzmacniające
organizm), suplementy diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty lecznicze, chleb dla diabetyków,
herbaty lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, substytuty mleka matki, białkowe suplementy diety, L-karnityna na utratę
wagi, lecznicze dodatki do żywności, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, probiotyki (suplementy), przeciwutleniacze, witaminy prenatalne,
aminokwasy do celów medycznych lub weterynaryjnych,
dodatki odżywcze, odżywcze suplementy diety, suplementy dietetyczne i odżywcze, preparaty dietetyczne i odżywcze, balsamy do użytku medycznego, błonnik pokarmowy, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych,
35 sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów
detalicznych i hurtowych naturalnych suplementów diety,
witamin, minerałów do celów medycznych, mineralnych
dodatków do żywności do celów medycznych, mineralnych
wód do celów leczniczych, preparatów wspomagających
leczenie (wzmacniających organizm), suplementów diety
do celów leczniczych, dietetycznych środków spożywczych
do celów medycznych, substancji dietetycznych do celów
leczniczych, preparatów ziołowych do celów medycznych,
ziół leczniczych, naparów leczniczych, herbatek leczniczych, produktów leczniczych, chleba dla diabetyków, herbat leczniczych, herbat ziołowych do celów leczniczych,
farmaceutyków i naturalnych środków leczniczych, substytutów mleka matki, białkowych suplementów diety, L-karnityny na utratę wagi, leczniczych dodatków do żywności,
mineralnych suplementów diety, mineralnych suplementów odżywczych, probiotyków (suplementy), przeciwutleniaczy, witamin prenatalnych, aminokwasów do celów medycznych lub weterynaryjnych, dodatków odżywczych, odżywczych suplementów diety, suplementów dietetycznych
i odżywczych, preparatów dietetycznych i odżywczych,
balsamów do użytku medycznego, błonnika pokarmowego, leków pomocniczych [wspierających] do celów medycz-
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nych, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur).
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(540) EkaMedica Naturalnie znaczy zdrowo GREENPURI

509422
(220) 2020 01 24
EKAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kozy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EkaMedica Naturalnie znaczy zdrowo POMAWITKA C
(210)
(731)

(531)

05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16,
26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi - mające w szczególności postać proszku do rozpuszczenia w wodzie, soku
lub innym płynie, preparaty witaminowe, preparaty dietetyczne nie do użytku medycznego, suplementy odżywcze,
suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość.
509434
(220) 2020 01 24
EKAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kozy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EkaMedica PowerFiber funkcjonalny
(210)
(731)
(531)

05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16,
26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi - mające w szczególności postać proszku do rozpuszczenia w wodzie, soku
lub innym płynie, preparaty witaminowe, preparaty dietetyczne nie do użytku medycznego, suplementy odżywcze,
preparaty zawierające witaminę C, dodatki witaminowe, suplementy diety sporządzone głównie z witamin.
509425
(220) 2020 01 24
EKAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kozy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EkaMedica SmartFiber funkcjonalny

(210)
(731)

(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.
509432
(220) 2020 01 24
EKAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kozy
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

(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.
509440
(220) 2020 01 24
EKAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kozy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EkaMedica Naturalnie znaczy zdrowo COLONBIOL

(210)
(731)
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(531)

05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16,
26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi - mające w szczególności postać proszku do rozpuszczenia w wodzie, soku
lub innym płynie, preparaty witaminowe, preparaty dietetyczne nie do użytku medycznego, suplementy odżywcze,
preparaty i suplementy wspomagające utrzymanie zdrowych jelit oraz układu trawiennego, suplementy diety i preparaty z błonnikiem, probiotyki.
509442
(220) 2020 01 24
EKAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kozy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EkaMedica Naturalnie znaczy zdrowo IMMULAC
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 29.01.15, 27.05.01, 26.04.16, 05.03.04
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi - mające w szczególności postać proszku do rozpuszczenia w wodzie, soku
lub innym płynie, preparaty witaminowe, preparaty dietetyczne nie do użytku medycznego, suplementy odżywcze,
immunostymulanty, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy diety z cynkiem, preparaty
zawierające witaminy C i D.
509454
(220) 2020 01 22
QPONY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grupa Blix

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.06
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, aplikacje mobilne w zakresie reklamy, sprzedaży towarów, zaopatrzenia w żywność
i napoje, higieny i urody ludzi, opieki zdrowotnej dla ludzi,
systemy komputerowe, programy komputerowe, programy
komputerowe w zakresie reklamy, sprzedaży towarów, zaopatrzenia w żywność i napoje, higieny i urody ludzi, opieki zdrowotnej dla ludzi, oprogramowanie komputerowe
do użytku jako interfejs programowania aplikacji, oprogramowanie do wtyczek (plug-in), panele (oprogramowanie),
35 reklama, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu i aplikacji mobilnych, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem
reklam na stronach internetowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, usługi i doradztwo
dotyczące rozwiązań technologicznych w zakresie reklamy,
kampanie marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich
dotyczących żywności lub napojów, usługi w zakresie rozliczeń, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie
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strategii biznesowych, w szczególności tworzenie i realizacji
strategii rynkowych dla zwiększania świadomości marki oraz
strategii zwiększania sprzedaży, 36 obsługa płatności, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie,
usługi w zakresie analiz i badań przemysłowych, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, usługi doradztwa technologicznego, opracowywanie
baz danych, pisanie elementów kodu źródłowego, projektowanie i opracowanie oprogramowania do skanowania
i przetwarzania obrazu, programowanie oprogramowanie
do reklamy, projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, usługi doradztwa technologicznego w zakresie
sposobów prezentacji danych, sposobów zbierania danych,
sposobów rejestracji i wykorzystywania danych, których zebranie możliwe jest za pośrednictwem urządzeń mobilnych
i stacjonarnych (komputery), sposobów mierzenia efektywności kampanii reklamowych oraz w zakresie tworzenia list
zakupów oraz dostarczania zakupów, badania w dziedzinie
żywności, w szczególności weryfikacja żywności pod kątem szkodliwości, certyfikacja [kontrola jakości] produktów
spożywczych oraz diet pod kątem ich wpływu na zdrowie,
oprogramowanie jako usługa (SaaS), oprogramowanie jako
usługa (Saas) w zakresie reklamy, sprzedaży towarów, zaopatrzenia w żywność i napoje, higieny i urody ludzi, opieki
zdrowotnej dla ludzi, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakresie sprzedaży i dostarczania gotowych
posiłków do bezpośredniego spożycia, 44 usługi w zakresie
higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi w zakresie opieki
zdrowotnej dla ludzi, usługi salonów piękności, usługi saun,
usługi solariów, usługi salonów fryzjerskich, usługi spa, wynajem sprzętu do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, usługi
doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, doradztwo
w zakresie dietetyki i odżywiania, usługi w zakresie planowania diety, w szczególności tworzenie i układanie spersonalizowanych diet.
(210)
(731)
(540)
(540)

509455
(220) 2020 01 22
MUSIELEWSKI ARKADIUSZ CSD, Siechnice
(znak słowno-graficzny)
choice underwear

(531) 29.01.06, 27.05.01, 03.07.09
(510), (511) 25 bielizna męska - slipy bokserki, jockstrapy,
stringi, koszulki, skarpetki.
509458
(220) 2020 01 27
ABBA PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Abba Pharm MEDICOSMETICS

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.16, 26.04.18, 24.13.25
(510), (511) 3 kosmetyki, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kremy kosmetyczne, lotiony do celów kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych, mydlą lecznicze, preparaty kosmetycz-
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ne do odchudzania, kosmetyki upiększające, sole do kąpieli, 5 żywność dietetyczna do celów leczniczych, środki
zmniejszające apetyt do celów medycznych, dietetyczne
napoje do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne.
kapsułki do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, odżywki ziołowe, napoje lecznicze, odżywcze dodatki do celów leczniczych, herbata ziołowa do celów medycznych.
dietetyczne substancje do celów medycznych, kąpiele
lecznicze, kompresy, maści do celów leczniczych, nalewki
do celów leczniczych plastry do celów farmaceutycznych,
preparaty witaminowe, leki wzmacniające, lecznicze dodatki do żywności, herbata antyastmatyczna, antyseptyki, preparaty z mikroelementami do celów medycznych, środki
trawienne do celów farmaceutycznych, wyciągi do celów
leczniczych, wywary do celów farmaceutycznych, napary
z ziół, preparaty określane jako suplementy żywnościowe,
32 dodatki do skoków nie ujęte w innych klasach, napoje
z dodatkiem soków owocowych, syropy do napojów, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje bezalkoholowe,
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia
medycznego, sponsorowane teksty (publikowanie -) produkcja filmów reklamowych, marketing media (prezentowanie produktów w mediach -) dla celów sprzedaży detalicznej, sprzedaż (promocja -) dla osób trzecich, 44 aromaterapia, masaż, usługi świadczone przez salony piękności,
usługi z zakresu kosmetyki usługi lecznicze świadczone
przez gabinety terapeutyczne, szpitale, usługi medycyny
alternatywnej, porady w zakresie farmakologii, usługi terapeutyczne, usługi paramedyczne, opieka zdrowotna, zabiegi medyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

509464
(220) 2020 01 27
BIACOMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok
(znak słowno-graficzny)
Biacomex autokary & busy

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.15, 03.07.21
(510), (511) 35 reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama radiowa, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, organizacja wystaw w celach reklamowych, informacja
marketingowa, 39 transport pasażerski, transport autobusowy, transport autokarowy pasażerów, transport drogowy pasażerów, transport drogowy podróżnych, transport lądowy
osób, usługi autokarów pasażerskich, usługi kierowców, usługi transportowe autokarowe, usługi transportu drogowego
dla pasażerów, usługi transportu mikrobusami, usługi transportu pasażerskiego drogą lądową, usługi w zakresie transportu drogowego dla osób, zapewnianie transportu drogowego osobom w podeszłym wieku, zapewnianie transportu
pasażerów drogą lądową.
509465
(220) 2020 01 27
ADVERTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) ADVERTI

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 sprzęt laboratoryjny, urządzenia i przyrządy
do badań naukowych w laboratoriach, 10 sprzęt medyczny,
sprzęt stomatologiczny i weterynaryjny, artykuły ortopedyczne, nosze dla chorych, sprzęt ratowniczy aparaty do masażu, aparatura i instrumenty chirurgiczne, sprzęt rehabilitacyjny, 20 meble, ławki do poczekalni, krzesła, 35 działalność
agencji reklamowych, reklama internetowa.
(210)
(731)
(540)
(540)

509466
(220) 2020 01 27
BIACOMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok
(znak słowno-graficzny)
Biacomex biuro podróży

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.15, 03.07.21
(510), (511) 35 reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama radiowa, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, organizacja wystaw w celach reklamowych, informacja
marketingowa, 39 transport pasażerski, transport autobusowy, transport autokarowy pasażerów, transport drogowy pasażerów, transport drogowy podróżnych, transport lądowy
osób, usługi autokarów pasażerskich, usługi kierowców, usługi transportowe autokarowe, usługi transportu drogowego
dla pasażerów, usługi transportu mikrobusami, usługi transportu pasażerskiego drogą lądową, usługi w zakresie transportu drogowego dla osób, zapewnianie transportu drogowego osobom w podeszłym wieku, zapewnianie transportu
pasażerów drogą lądową, transport pasażerski, transport
autobusowy, transport autokarowy pasażerów, transport
drogowy pasażerów, transport drogowy podróżnych, transport lądowy osób, usługi autokarów pasażerskich, usługi kierowców, usługi transportu drogowego dla pasażerów, usługi
transportu mikrobusami, zapewnianie transportu drogowego osobom w podeszłym wieku, zapewnianie transportu
pasażerów drogą lądową, informacja o transporcie, rezerwowanie transportu za pośrednictwem światowych sieci
komputerowych, skomputeryzowane usługi informacyjne
w zakresie transportu, rezerwacja transportu, profesjonalne
doradztwo w zakresie transportu, organizowanie transportu
i podróży, udostępnianie danych związanych z rozkładami
jazdy, udostępnianie danych związanych z metodami transportu, udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży, udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży
za pośrednictwem mobilnych urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, usługi doradcze związane z transportem
drogowym, usługi rezerwacji w zakresie transportu lądowego, usługi transportu pojazdami silnikowymi, usługi w zakresie organizowania transportu drogowego, usługi w zakresie
organizowania transportu, zarządzanie ruchem pojazdów
dzięki zaawansowanym sieciom komunikacyjnym i technologii, doradztwo w zakresie planowania trasy podróży, dostarczanie biletów w celu umożliwienia ich posiadaczom podróży, koordynowanie planów podróży dla osób prywatnych
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i grup, organizowanie podróży biznesowych, organizowanie
podróży zagranicznych dla celów kulturalnych, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu dla
pasażerów biznesowych, organizowanie wycieczek autokarowych, organizowanie wycieczek autobusowych, organizowanie wycieczek zagranicznych, planowanie i rezerwowanie
podróży i transportu za pomocą środków elektronicznych,
planowanie trasy podróży, planowanie, organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środków elektronicznych,
rezerwacja biletów na podróż, rezerwacja miejsc na podróż
autokarem, rezerwacja miejsc na transport pojazdami silnikowymi, rezerwacja podróży za pośrednictwem biur turystycznych, rezerwowanie podróży i wycieczek wakacyjnych,
rezerwowanie transportu autokarowego, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące podróży, transport bagażu
podróżnego, transport pasażerów mikrobusem, udzielanie
informacji dotyczących transportu pasażerskiego, udzielanie informacji dotyczących podróży, udzielanie informacji
on-line na temat podróży, usługi agencji podróży i rezerwacji, usługi biura turystycznego w celu rezerwacji podróży,
usługi rezerwacji w zakresie wycieczek, agencje rezerwacji
podróży, doradztwo w dziedzinie podróży biznesowych
świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie,
doradztwo w dziedzinie podróży świadczone przez centra
obsługi telefonicznej i infolinie, informacje dla podróżnych
odnośnie zakłóceń spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, obsługa naziemna pasażerów, organizacja i rezerwacja podróży, organizowanie i rezerwowanie
podróży w ramach wakacji zorganizowanych, organizowanie
podróży z i do hotelu, organizowanie transportu wakacyjnego, organizowanie wczasów, organizowanie wycieczek [krótkich podróży], planowanie i rezerwowanie podróży liniami
lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, rezerwacja miejsc na transport wodny, rezerwacja miejsc na transport powietrzny, świadczenie usług w zakresie wycieczek
ze zwiedzaniem, usługi agencji podróży w zakresie podróży biznesowych, usługi biur podróży, mianowicie organizowanie transportu dla podróżnych, usługi przewodników
turystycznych, usługi rezerwacji podróży lotniczych, usługi
rezerwacji biletów na podróż, usługi w zakresie rezerwacji
wycieczek morskich, wydawanie biletów na podróż, usługi
w zakresie rezerwacji biletów lotniczych.
(210)
(731)
(540)
(540)

509468
(220) 2020 01 27
PLEŚNIEROWICZ DOROTA, Długołęka
(znak słowno-graficzny)
WSIOWE JAJKA

(531) 03.07.03, 08.07.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 jaja ptasie i produkty z jaj.

(210)
(731)
(540)
(540)
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509470
(220) 2020 01 27
KLEJMENT TEODOR, Wierzawice
(znak słowno-graficzny)
Le Fréesie

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, spódnice, swetry, szale.
(210)
(731)
(540)
(540)

509480
(220) 2020 01 27
SIOTOR MONIKA HMM, Łódź
(znak słowno-graficzny)
f facho

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług,
przetwarzanie danych, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych,
pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich,
negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób
trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych on-line,
dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie
publikowania tekstów reklamowych, elektroniczne przetwarzanie zamówień, organizowanie subskrypcji w zakresie
publikacji on-line dla osób trzecich, usługi porównywania
cen, usługi aukcyjne on-line, udostępnianie internetowego
forum dyskusyjnego, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, konserwacja i naprawa budynków, remontowanie budynków, czyszczenie budynków
od wewnątrz i zewnątrz, malowanie i lakierowanie, tynkowanie, usługi dekarskie, brukarstwo i kafelkowanie, murarstwo, tynkowanie, wylewanie (układanie) fundamentów,
odnawianie wnętrz budynków, stolarstwo [naprawa], usługi
wykonawców instalacji elektrycznych, 38 usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, przesyłanie informacji
drogą on-line, udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, usługi związane z elektronicznymi tablicami
ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne].
(210) 509484
(220) 2020 01 27
(731) KARPIŃSKI MICHAŁ HPM, Bobrowniki
(540) (znak słowny)
(540) HPM Easy Biofeedback
(510), (511) 9 oprogramowanie bioinformatyczne, oprogramowanie biometryczne, oprogramowanie do elektronicznych systemów wspomagających proces kierowania,
oprogramowanie do monitorowania zdrowia, oprogra-

Nr ZT10/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

mowanie do wprowadzania danych dotyczących ćwiczeń,
oprogramowanie do sztucznej inteligencji do opieki zdrowotnej, oprogramowanie komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, systemy
identyfikacji biometrycznej, oprogramowanie komputerowe do użytku w podręcznych przenośnych elektronicznych
urządzeniach cyfrowych oraz innych użytkowych urządzeniach elektronicznych, programy do przetwarzania danych,
oprogramowanie diagnostyczne i do rozwiązywania problemów, monitory [programy komputerowe], oprogramowanie do wyświetlania wideo, oprogramowanie do zdalnej
diagnostyki, 10 elektrody do użytku medycznego, elektrody do odczytywania parametrów biologicznych, elektrody
do odczytu parametrów elektrofizjologicznych, elektrody
do użytku z urządzeniami medycznymi, elektrody do badań do użytku medycznego, elektrody do przezskórnej
elektrycznej stymulacji nerwów, medyczne przyrządy diagnostyczne, elektromedyczne przyrządy diagnostyczne,
medyczne urządzenia diagnostyczne do celów medycznych, aparatura diagnostyczna do celów medycznych,
przyrządy diagnostyczne do użytku medycznego, przyrządy do testów diagnostycznych do celów medycznych,
sondy badawcze do zastosowań medyczno-diagnostycznych, diagnostyczne urządzenia pomiarowe do użytku
medycznego, urządzenia do przeprowadzania testów diagnostycznych do celów medycznych, medyczne przyrządy
terapeutyczne, stymulatory elektroniczne do użytku medycznego, stymulatory mózgu, urządzenia i instrumenty
medyczne, analizatory do użytku medycznego, analizatory
automatyczne do diagnostyki medycznej, elektroniczne
urządzenia do celów medycznych, monitory pracy serca,
medyczne urządzenia analityczne do celów medycznych,
narzędzia do diagnostyki medycznej, monitory tętna, przyrządy medyczne do rejestracji czynności serca, przyrządy
do monitorowania pacjentów, przyrządy do mierzenia
przystosowane do użytku medycznego, urządzenia do diagnostyki obrazowej do użytku medycznego, urządzenia
do analizowania obrazów [do celów medycznych], urządzenia do pomiarów do celów medycznych, urządzenia fizjologiczne do użytku medycznego, fizjologiczne urządzenia
pomiarowe do użytku medycznego, przyrządy medyczne
do rejestrowania danych fizjologicznych, przyrządy medyczne do odczytywania danych fizjologicznych, aparatura monitorująca parametry fizjologiczne do celów medycznych, urządzenia do analizy częstotliwości fal mózgowych,
41 szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, kursy szkoleniowe związane z medycyną, nauczanie
w dziedzinie medycyny, nauczanie terapii w zakresie pracy
z ciałem, organizacja szkoleń, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie wykładów w celach
szkoleniowych, organizowanie programów szkoleniowych,
organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów instruktażowych, pokazy [do celów szkoleniowych],
organizowanie warsztatów, prowadzenie edukacyjnych
programów wspierających dla pacjentów, prowadzenie
seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie
zdrowia, przyznawanie świadectw edukacyjnych, szkolenia
nauczycieli, szkolenia komputerowe, szkolenia i nauczanie
w dziedzinie medycyny, szkolenia w dziedzinie medycyny,
udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, szkolenie zaawansowane, usługi edukacji medycznej, usługi edukacyjne związane
z zabiegami terapeutycznymi, usługi edukacyjne związane
z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, usługi edukacyj-
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ne z zakresu medycyny, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, usługi nauczania
dotyczące medycyny, usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, zapewnianie szkoleń, kształcenia
i nauczania, zapewnianie szkoleniowych kursów medycznych.
509489
(220) 2020 01 27
ARKUS & ROMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOX

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów, elektryczne
rowery składane, hulajnogi (pojazdy), hulajnogi z pedałami,
pojazdy elektryczne, rowery elektryczne.
509500
(220) 2020 01 28
FISH FRIENDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) FISH FRIENDS
(510), (511) 29 filety rybne, ryby mrożone, gotowe posiłki
składające się głównie z ryb, ryby marynowane, ryby solone,
ryby, owoce morza i mięczaki nieżywe, mrożone produkty
rybne, konserwy rybne, mrożone owoce morza, śledzie, łosoś, karp, mrożone owoce morza, nieżywe skorupiaki.
(210)
(731)

509506
(220) 2020 01 28
WOJDA SEBASTIAN, OLSZEWSKI MARCIN MASE
SPÓŁKA CYWILNA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) po RZECZKA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barów i restauracji,
usługi cateringu zewnętrznego, przygotowywanie posiłków
i napojów, kawiarnia, organizowanie bankietów, organizacja
przyjęć weselnych [żywność i napoje], usługi kawiarni, usługi
herbaciarni.
(210) 509507
(220) 2020 01 28
(731) CIĆKIEWICZ MACIEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) C CIĆKIEWICZ CLINIC

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 paski wybielające zęby, płyny do płukania
ust do celów niemedycznych, pomadki do ust, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do polerowania protez dentystycznych, preparaty odświeżające oddech
do higieny osobistej, produkty do odświeżania oddechu
w sprayu, środki do czyszczenia zębów, 10 gryzaki pierścienie dla ząbkujących dzieci, gumki ortodontyczne, masażery
do dziąseł dla niemowląt, aparatura dentystyczna, elektryczna, ochraniacze zębów do celów dentystycznych, protezy
dentystyczne, przyrządy i przybory dentystyczne, zawieszki
do smoczków, smoczki, smoczki do butelek do karmienia,
smoczki do karmienia niemowląt, szczoteczki do czyszczenia języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, urządzenia do użytku w ortodoncji, 21 nici dentystyczne, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, wodne
aparaty do czyszczenia jamy ustnej , 44 chirurgia plastyczna,
ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, usługi dentystyczne,
usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medyczne, usługi ortodontyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego.
509509
(220) 2020 01 28
NORD FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Suplement diety Bactilac NF

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety, odżywcze suplementy diety, probiotyki, dietetyczna żywność.
509512
(220) 2020 01 28
FIELDSTONE INVESTMENTS II SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sante

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.11, 05.03.15
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, białkowe suplementy diety, dodat-
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ki do żywności do celów niemedycznych, koktajle białkowe,
mieszanki do picia w proszku będące suplementami diety
o smaku owocowym, mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, napoje z dodatkami dietetycznymi,
odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki
posiłków, 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym
orzechy i nasiona roślin strączkowych), galaretki, dżemy,
kompoty, pasty owocowe i warzywne, batoniki na bazie
owoców i orzechów, batony na bazie orzechów i nasion,
batony spożywcze na bazie orzechów, batony organiczne
na bazie orzechów i ziaren, batony spożywcze na bazie soi,
daktyle, daktyle, przetworzone, dip fasolowy, imbir kandyzowany, jadalne nasiona słonecznika, kandyzowane przekąski
owocowe, kompozycje owoców przetworzonych, kotlety
sojowe, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców
suszonych, mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, mieszanki
przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów
przetworzonych, migdały mielone, migdały, przetworzone,
nasiona jadalne, nasiona, przetworzone, nasiona słonecznika
przetworzone, orzechy blanszowane, orzechy jadalne, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy
pekan, przetworzone, orzechy prażone, orzechy przetworzone, orzechy preparowane, orzechy solone, orzechy suszone,
orzechy ziemne konserwowe, orzechy ziemne przetworzone, orzechy łuskane, orzeszki ziemne w polewie miodowej,
orzeszki piniowe, przetworzone, owoce glazurowane, owoce
lukrowane, owoce przetworzone, pasty do smarowania składające się z orzechów laskowych, pasty na bazie roślin strączkowych, prażone orzechy ziemne, produkty z suszonych
owoców, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie
owoców, przekąski na bazie suszonych owoców, przekąski
na bazie warzyw strączkowych, przekąski na bazie warzyw,
rodzynki, rośliny strączkowe przetworzone, skórki owocowe,
soczewica suszona, soja, przetworzona, substytuty mięsa
na bazie warzyw, suche nasiona roślin strączkowych, warzywa przetworzone, warzywa strączkowe przetworzone,
30 batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, chipsy
kukurydziane o smaku warzyw, chipsy kukurydziane, chrupki
kukurydziane, chrupki ryżowe, chrupki zbożowe, ciasteczka ryżowe, ciastka owsiane, ciastka z prosa, krakersy o smaku mięsnym, krakersy o smaku przypraw, krakersy o smaku
sera, krakersy o smaku warzyw, krakersy o smaku ziołowym,
krakersy ryżowe, kukurydza prażona [popcorn], kukurydza
prażona w kuchence mikrofalowej, przekąski na bazie zbóż,
przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż,
przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski
słone na bazie kukurydzy, przekąski słone na bazie zbóż, przekąski wieloziarniste, przekąski wykonane z pszenicy, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski z ekstrudowanej pszenicy, przekąski z kukurydzy, przekąski zbożowe o smaku sera,
przetworzona kukurydza do prażenia, wafle ryżowe, wafle
ryżowe w polewie czekoladowej, zbitki owsiane zawierające
suszone owoce, zboża, preparaty zbożowe, przetworzone
nasiona używane jako dodatki smakowe do żywności i napojów, przetwory spożywcze na bazie ziaren, przetworzone
ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez ludzi, batony
zbożowe i energetyczne, artykuły żywnościowe zawierające
czekoladę [jako podstawowy składnik], czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, orzechowe wyroby cukiernicze,
orzechy w czekoladzie, orzeszki ziemne zatopione w karmelowym batoniku, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], owoce w polewie czekoladowej, przekąski składające
się głównie z wyrobów cukierniczych, wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów
arachidowych, wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym,
wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, sól, brązowy
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cukier, cukier, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów,
32 napoje bezalkoholowe, napoje na bazie orzechów i soi,
wody, soki, koktajle owocowe, bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, napoje dla sportowców, napoje
serwatkowe, napoje proteinowe, niegazowane napoje bezalkoholowe.
509515
(220) 2020 01 28
FISH FRIENDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fish Friends

(210)
(731)

75

wizualnych, produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych,
usługi w zakresie nagrań wideo, publikowanie elektroniczne
on-line nie do pobrania, publikowanie poprzez Internet filmów i materiałów multimedialnych w celach instruktażowych i edukacyjnych, publikowanie poprzez Internet materiałów rozrywkowych i edukacyjnych, edukacja sportowa
również on-line, organizowanie szkoleń sportowych, usługi
edukacyjne dotyczące sportu i zdrowego stylu życia, usługi pisania blogów, treningi zdrowotne i fitness, usługi wydawnicze, publikowanie książek, publikowanie materiałów
drukowanych, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej on-line, usługi doradcze
w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], instruktaż w zakresie
ćwiczeń siłowych, usługi edukacyjne dotyczące sprawności
fizycznej, usługi trenerów osobistych, usługi w zakresie edukacji dietetycznej.
509518
(220) 2020 01 28
WISZNIEWSKI JÓZEF MAZURSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-BUDOWLANE
J.W. ŚLEPSK, Augustów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1989 ślepsk
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.12, 18.04.02, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16,
01.15.24, 26.05.01, 26.05.18
(510), (511) 29 filety rybne, ryby mrożone gotowe posiłki
składające się głównie z ryb, ryby marynowane, ryby solone,
ryby, owoce morza i mięczaki nieżywe, mrożone produkty
rybne, konserwy rybne, mrożone owoce morza, śledzie, łosoś, karp, mrożone owoce morza, nieżywe skorupiaki.
509516
(220) 2020 01 28
REBEL SKIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) #REBELINSIDE
(510), (511) 25 odzież sportowa, odzież damska, legginsy,
koszulki sportowe z krótkimi rękawami, biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, bluzy dresowe, bluzy z kapturem, bluzy sportowe z kapturem, bluzy sportowe, czapki
jako nakrycia głowy, czapki i czapeczki sportowe, 35 usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą sportową, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą sportową, usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie wysyłkowej
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków
odzieżowych, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie artykułów odzieżowych, usługi reklamowe i promocyjne, promowanie zawodów i wydarzeń sportowych,
usługi reklamowe związane z imprezami sportowymi, prezentowanie produktów w mediach elektronicznych w celach reklamowych i handlowych, produkcja filmów reklamowych i promocyjnych, publikowanie tekstów sponsorowanych, publikowanie materiałów reklamowych także poprzez
Internet, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem bloga, sprzedaż on-line: akcesoriów sportowych, płyt DVD o tematyce sportowej i treningowej, książek, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, produkcja
filmów, produkcja nagrań wideo, prezentacja nagrań wideo,
realizacja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań audio(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.04, 29.01.11, 26.05.04, 26.05.16, 26.05.18,
18.03.02, 18.01.07, 18.01.08, 07.05.01, 01.15.11
(510), (511) 12 jachty, 37 budownictwo, 39 transport.
(210)
(731)
(540)
(540)

509524
(220) 2020 01 28
FUNDACJA LIBERTÉ!, Łódź
(znak słowno-graficzny)
I-W Igrzyska Wolności

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 41 organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie koncertów, organizowanie spotkań i konferencji.
509527
(220) 2020 01 28
WOJDA SEBASTIAN, OLSZEWSKI MARCIN MASE
SPÓŁKA CYWILNA, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) PO RZECZKA
(510), (511) 43 oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barów i restauracji,
usługi cateringu zewnętrznego, przygotowywanie posiłków
i napojów, kawiarnia, organizowanie bankietów, organizacja
przyjęć weselnych [żywność i napoje], usługi kawiarni, usługi
herbaciarni.
(210)
(731)
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509529
(220) 2020 01 28
REBEL SKIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REBEL SKIN

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 03.15.99
(510), (511) 25 odzież sportowa, odzież damska, legginsy,
koszulki sportowe z krótkimi rękawami, biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, bluzy dresowe, bluzy z kapturem, bluzy sportowe z kapturem, bluzy sportowe, czapki
jako nakrycia głowy, czapki i czapeczki sportowe, 35 usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą sportową, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą sportową, usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sklepów
detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi reklamowe i promocyjne, promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, usługi reklamowe związane z imprezami sportowymi, prezentowanie produktów
w mediach elektronicznych w celach reklamowych i handlowych, produkcja filmów reklamowych i promocyjnych,
publikowanie tekstów sponsorowanych, publikowanie
materiałów reklamowych także poprzez Internet, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
bloga, sprzedaż on-line: akcesoriów sportowych, płyt DVD
tematyce sportowej i treningowej, książek, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, prezentacja nagrań wideo, realizacja
nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, usługi w zakresie nagrań wideo, publikowanie elektroniczne
on-line nie do pobrania, publikowanie poprzez Internet
filmów i materiałów multimedialnych w celach instruktażowych i edukacyjnych, publikowanie poprzez internet
materiałów rozrywkowych i edukacyjnych, edukacja sportowa również on-line, organizowanie szkoleń sportowych,
usługi edukacyjne dotyczące sportu i zdrowego stylu życia,
usługi pisania blogów, treningi zdrowotne i fitness, usługi
wydawnicze, publikowanie książek, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie drukowanych materiałów
edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów
edukacyjnych, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej,
udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej on-line, usługi
doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych, usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej, usługi trenerów osobistych,
usługi w zakresie edukacji dietetycznej.

Nr ZT10/2020

(210) 509533
(220) 2020 01 28
(731) FUNDACJA INSTYTUT PRAWA MODY, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LEGALROOM
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania audio i wideo, książki audio, podcasty, e-booki, e-booki do pobrania, biuletyny elektroniczne do pobrania, edukacyjne materiały na zajęcia do pobrania, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach,
35 badania dotyczące działalności gospodarczej, badania
w zakresie biznesu, usługi marketingowe, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie marketingu prawniczego, marketing ukierunkowany, doradztwo w zakresie
prowadzenia, zarządzania, administrowania i organizowania
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
firmą, doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, zarządzanie
procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo w zakresie
public relations, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, badania biznesowe, strategiczna analiza
biznesowa, usługi agencji reklamowych, negocjowanie kontraktów reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie materiałów reklamowych, udostępnianie powierzchni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi reklamowe
i promocyjne, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, marketing ukierunkowany,
kampanie marketingowe, planowanie strategii marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych, porady w zakresie marketingu, badania rynku i badania marketingowe,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem błoga, usługi on-line z zakresu nawiązywania kontaktów
biznesowych, 41 usługi edukacyjne w zakresie prawa, działalności handlowej i biznesowej, w zakresie ochrony danych osobowych oraz w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej
i rozrywkowej, udostępnianie publikacji on-line do pobrania
oraz nie do pobrania, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], publikowanie on-line, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, zapewnianie kursów szkoleniowych
on-line, informacja o edukacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], przekazywanie know-how [szkolenia],
edukacja w dziedzinie przetwarzania danych, organizacja webinariów, pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], publikowanie i wydawanie książek, zapewnianie szkoleń on-line,
usługi nauki na odległość świadczone on-line, zapewnianie
zajęć on-line dla niewielkiej grupy uczniów, 45 badania prawne, doradztwo prawne, usługi prawne, usługi wsparcia prawnego, usługi prawne pro-bono, usługi w zakresie doradztwa
prawnego, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
509544
(220) 2020 01 28
STACHOWSKI SEBASTIAN SZCZEPAN LION
ENVIRONMENTAL, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT10/2020
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(540) LION ENVIRONMENTAL

(531) 03.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 badania geologiczne, badania w zakresie
ochrony środowiska naturalnego, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi inżynieryjne, 45 audyty zgodności
z przepisami.
509549
(220) 2020 01 28
MAŁY TWÓRCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mały Twórca Przedszkole Niepubliczne

(210)
(731)

(531) 02.05.23, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 przedszkola, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], usługi w zakresie oświaty [nauczanie],
usługi w zakresie obozów edukacyjnych, usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły, 43 żłobki dla dzieci.
509552
(220) 2020 01 28
STACHOWSKI SEBASTIAN SZCZEPAN LION
ENVIRONMENTAL, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REMEDy
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 27.05.01
(510), (511) 35 organizacja targów handlowych, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów.
509554
(220) 2020 01 28
DMS BARRELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) RUMBA RUM
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210)
(731)

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

509555
(220) 2020 01 28
WOŚ SŁAWOMIR EURO FASHION, Pruszcz Gdański
(znak słowno-graficzny)
wynajmij24.pl Nie kupuj - wynajmuj - oszczędzaj!
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(531)

14.07.12, 18.01.23, 09.03.01, 16.01.06, 15.07.01, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 35 abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, organizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem komputera i sieci
telekomunikacyjnych, organizowanie aukcji internetowych,
organizowanie aukcji, organizowanie i przeprowadzanie
aukcji za pośrednictwem Internetu, usługi aukcji on-line dla
osób trzecich, usługi aukcyjne on-line, usługi aukcyjne świadczone za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi
handlowe on-line, w ramach których sprzedający wystawiają
produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem
Internetu, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, udostępnianie i wynajem
przestrzeni reklamowej w Internecie, udostępnianie miejsca
na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, wynajem
powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, wynajem
przestrzeni reklamowej on-line, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych
i konkursy promocyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
w Internecie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
i promocyjnych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich
przez Internet, usługi reklamowe w zakresie reklamy bezpośredniej świadczone w ramach korespondencji masowej,
usługi doradcze dotyczące reklamy, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, usługi informacyjne w zakresie rynku konsumentów, profilowanie konsumentów
do celów komercyjnych lub marketingowych, dostarczanie
informacji konsumentom na temat towarów i usług, usługi
informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów
w dziedzinie produktów kosmetycznych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 38 udostępnianie komputerowej bazy danych,
usługi komunikacyjne w zakresie dostępu do baz danych,
zapewnianie dostępu do baz danych on-line, zapewnianie
dostępu do blogów internetowych, zapewnianie dostępu
do danych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, zapewnianie dostępu do elektronicznego rynku [portalu] w sieciach komputerowych, zapewnianie dostępu do platform w Internecie, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do platform internetowych
w celu wymiany zdjęć cyfrowych, zapewnianie dostępu
do platform handlu elektronicznego w Internecie, zapewnianie dostępu do portali w Internecie, zapewnianie
dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich,
zapewnianie dostępu do stron w Internecie, zapewnianie
dostępu do treści multimedialnych on-line, zapewnianie
dostępu do witryn elektronicznych, zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek.
(210) 509560
(220) 2020 01 29
(731) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, US
(540) (znak słowny)
(540) PAMPERS HARMONIE
(510), (511) 3 nasączone chusteczki wykonane z papieru
i/lub celulozy, 5 pieluchy jednorazowe z papieru i/lub celulozy.
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(540)
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509565
(220) 2020 01 29
KOSOWSKI ADAM P.H.U. ADAMEX, Podolsze
(znak słowno-graficzny)
Hotel Zator

(531) 02.01.02, 02.01.20, 24.01.03, 24.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi świadczone przez hotele w zakresie
działalności rekreacyjnej i sportowej, usługi rozrywkowe i wypoczynkowe świadczone przez restauracje, organizowanie
i obsługa przyjęć, balów, bankietów, konferencji, wykładów,
szkoleń, seminariów, sympozjów, organizowanie konkursów
edukacyjnych i rozrywkowych na rzecz osób trzecich, usługi
siłowni, sauny i pływalni, informacja o wypoczynku, organizacja wystaw i prezentacji związanych z kulturą lub edukacją,
43 usługi w zakresie prowadzenia hoteli, hosteli, pensjonatów, usługi rezerwacji pokoi hotelowych i zakwaterowania
na pobyt czasowy, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, wynajmowanie sal na zebrania i posiedzenia, informacja
hotelowa, usługi w zakresie prowadzenia barów, restauracji,
punktów gastronomicznych i kawiarni, usługi rezerwacji
miejsc w restauracjach, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem.
(210)
(731)
(540)
(540)

509576
(220) 2020 01 29
KWADE MATEUSZ PAWEŁ, Różnowo
(znak słowno-graficzny)
VOLTAIC SYSTEM

(531) 26.11.09, 26.11.11, 27.05.01
(510), (511) 9 instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], falowniki
fotowoltaiczne, moduły fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej,
urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, fotowoltaiczne
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej
z energii słonecznej, 37 montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych,
konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, 42 sporządzanie projektów i opracowywanie
systemów fotowoltaicznych.
(210) 509577
(220) 2020 01 29
(731) LASOTA MATEUSZ ISO TRADE, Legnica
(540) (znak słowny)
(540) KAMINER
(510), (511) 6 obudowy kominków [gzymsy i obudowy]
z metalu, metalowe ruszty do kominków, metalowe obudowy kominkowe, wilki kominkowe, kosze metalowe, 8 łopatki do kominków, miechy do kominków [narzędzia ręczne],
pogrzebacze do kominków, szczypce do kominków, zesta-

Nr ZT10/2020

wy narzędzi do kominków, łopatki do kominków, przyrządy
do podtrzymywania ognia, stojaki na narzędzia, 11 kominki,
kominki elektryczne, kominki metalowe odlewane, domowe
kominki gazowe, przenośne kominki elektryczne, symulatory kominków na węgiel [domowe], symulatory kominków
na polana [domowe], osłony kominkowe, wkłady kominkowe, ruszty kominkowe do użytku domowego, wyciągi kominkowe, dysze regulujące [części kominków], wykładziny
do otworów kominków, wymienniki ciepła do kominków,
ruszty, ruszty kominkowe frontowe do użytku domowego,
grill, grille gazowe, grille elektryczne, grille wędzarnie, grille
węglowe do celów domowych, płyty grzejne do grillowania, kamienie lawy wulkanicznej do grilla, rożna elektryczne
do użytku w grillowaniu, zestawy do raclette (grill stołowy
z małymi patelniami), urządzenia do rozpalania grilla, grzejniki elektryczne, grzejniki gazowe, grzejniki konwekcyjne,
grzejniki olejowe, grzejniki promiennikowe, grzejniki [kaloryfery], konwektory [grzejniki], podgrzewacze powietrza, piece
grzewcze, piecyki na drewno, piecyki na węgiel, piecyki gazowe, urządzenia grzewcze.
509580
(220) 2020 01 29
FUERTE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F FUERTE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi dotyczące doradztwa budowlanego,
usługi budowlane, naprawa instalacji grzewczych, usługi
instalacyjne urządzeń sanitarnych oraz instalowanie okien
i drzwi, budownictwo przemysłowe, dekarstwo, izolowanie
budynków, malowanie, montaż rusztowań, murowanie, nadzór budowlany, restauracja istniejących budynków i obiektów, rozbiórka budynków, tapetowanie, tynkowanie, układanie nawierzchni drogowych, usługi hydrauliczne, wynajem
sprzętu budowlanego, 42 usługi dotyczące opracowywania
projektów technicznych, projektowanie budynków, usługi
architektoniczne i inżynieryjne, usługi doradcze z zakresu
architektury, usługi planowania urbanistycznego, usługi architektoniczne związane z wykańczaniem wnętrz, usługi
projektowania dekoracji wnętrz, wzornictwo przemysłowe
w zakresie mebli i wnętrz.
509582
(220) 2020 01 29
FUERTE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dzika Świnia

(210)
(731)

Nr ZT10/2020
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(531) 03.04.18, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów,
usługi związane z organizacją imprez karaoke, 43 usługi gastronomiczne, w tym prowadzenie lokali gastronomicznych,
pubów, barów, kawiarni, restauracji, pizzerii, stołówek, usługi
cateringowe, udostępnianie pomieszczeń na imprezy okolicznościowe i posiedzenia.
509584
(220) 2020 01 29
FUERTE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JOYFACTORY

(210)
(731)

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

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

509588
(220) 2020 01 29
BRODZIAK RAFAŁ, Ożarów Mazowiecki
(znak słowno-graficzny)
poljet

(531) 25.05.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 7 pompy paliwowe samonastawne, wtryskiwacze paliwa do silników, pompy [części maszyn lub silników],
pompy [maszyny], świece żarowe do silników Diesla, konwertory paliwa do silników spalinowych wewnętrznego spalania, świece zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania.
(210)
(731)
(540)
(540)

509594
(220) 2020 01 29
BRODZIAK RAFAŁ, Ożarów Mazowiecki
(znak słowno-graficzny)
HARC Chain

(531) 14.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 7 łańcuchy do podnośników [części maszyn],
łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, 12 łańcuchy do samochodów, łańcuchy do motocykli, łańcuchy
napędowe do pojazdów lądowych, łańcuchy rowerowe, łańcuchy przeciwpoślizgowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 02.05.24, 02.05.27, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi w zakresie prowadzenia parku miniatur dla dzieci i młodzieży, prowadzenie salonów zabaw dla
dzieci, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym,
sportowym, rekreacyjnym, organizowanie widowisk, koncertów, festynów, spektakli i przedstawień, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych.
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509595
(220) 2020 01 29
BRODZIAK RAFAŁ, Ożarów Mazowiecki
(znak słowno-graficzny)
LiFT AGRO

(531) 26.04.17, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 7 koła maszyn, korby [części maszyn], łańcuchy
do podnośników [części maszyn], łańcuchy napędowe inne
niż do pojazdów lądowych, maszyny rolnicze, podnośniki
[urządzenia], przekładnie do maszyn, przekładnie redukcyjne
inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie zębate inne niż
do pojazdów lądowych, przekładnie inne niż do pojazdów
lądowych, urządzenia podnośnikowe, wieszaki [części maszyn], 12 drążki skrętne do pojazdów, osie pojazdów, piasty
kół pojazdów, podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej
[części pojazdów lądowych], przekładnie do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, zębate przekładnie do pojazdów lądowych, złącza do przyczep
do pojazdów.
509596
(220) 2020 01 29
KAŹMIERCZYK ANNA, MILCZAREK TOMASZ
OŚRODEK SZKOLENIOWY A.T. SPÓŁKA CYWILNA,
Opoczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) at
(210)
(731)

509592
(220) 2020 01 29
BRODZIAK RAFAŁ, Ożarów Mazowiecki
(znak słowno-graficzny)
SlovaX

(531) 27.05.01, 26.11.02, 29.01.12
(510), (511) 7 tłoki [części maszyn lub silników], tłoki
do amortyzatorów, tłoki do cylindrów, tłoki do silników, 12
siedzenia do pojazdów, pokrowce na siedzenia pojazdów,
pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, zagłówki
do siedzeń pojazdów, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, samochody amortyzatory do samochodów.

(531) 26.04.18, 27.05.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 rachunkowość, księgowość, audyt, usługi
kadrowe, leasing pracowniczy, przydzielanie stanowisk pracy, wyszukiwanie miejsc pracy, usługi agencji pośrednictwa
pracy i rekrutacji pracowników, tymczasowe wyznaczenie
pracowników, usługi w zakresie rejestrowania pracowników,
usługi dotyczące znalezienia pracy dla kadry pracowniczej,
usługi doradcze pośrednictwa pracy, usługi biura pośrednictwa pracy, analiza pracy w celu określenia umiejętności
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pracownika i innych wymagań względem tego pracownika,
usługi w zakresie pośrednictwa pracy, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej, organizowanie i prowadzenie targów pracy, dostarczanie informacji
dotyczących rekrutacji pracowników, znajdowanie posady
dla pracowników tymczasowych, usługi w zakresie przenoszenia pracowników, usługi dotyczące rekrutacji kadry
pracowniczej, usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk
pracy i rekrutacji personelu, agencje pośrednictwa pracy,
usługi agencji pośrednictwa pracy, usługi w zakresie rekrutacji i przydzielania stanowisk pracy, pomoc w zarządzaniu
personelem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji
personelu, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji
personelu, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie zarządzania personelem, konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie zarządzania personelem, przenoszenie personelu, selekcja personelu,
planowanie wykorzystania personelu, ocena potrzeb personelu, usługi związane z personelem, gromadzenie informacji
na temat personelu, usługi konsultingowe związane z personelem, doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania
personelem, konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania
działalnością gospodarczą, w tym zarządzania personelem,
doradztwo zawodowe, inne niż związane z edukacją i szkoleniami, doradztwo w zakresie spraw kadrowych i pracowniczych, spełnianie funkcji działu kadr dla osób trzecich, przetwarzanie danych, usługi przetwarzania danych, zarządzanie
przetwarzaniem danych, udostępnianie informacji dotyczących przetwarzania danych, usługi w zakresie przetwarzania
danych, usługi doradcze związane z przetwarzaniem danych,
usługi przetwarzania danych w dziedzinie listy płac, usługi
konsultacyjne w zakresie zatrudnienia dotyczące personelu
zajmującego się przetwarzaniem danych, gromadzenie danych dla osób trzecich, usługi wsparcia administracyjnego
i przetwarzania danych, 41 kursy szkoleniowe, kursy instruktażowe, prowadzenie kursów, zapewnianie kursów instruktażowych, podyplomowe kursy szkoleniowe, zapewnianie
kursów szkoleniowych, prowadzenie kursów edukacyjnych,
zapewnianie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów
instruktażowych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów instruktażowych, produkcja materiałów
kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach,
produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach zawodowych, udzielanie kursów szkolenia zawodowego, zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, kursy szkoleniowe w formie pisemnej, zapewnianie kursów dotyczących
oceny umiejętności, zapewnianie kursów dokształcających
i doszkalających, usługi placówek edukacyjnych zapewniających kursy instruktażowe, usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, organizowanie kursów w zakresie szkoleń technicznych, kursy szkolne związane z przygotowaniem
do egzaminów, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na wykładach zawodowych, produkcja materiałów
kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych wykładach,
kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, prowadzenie kursów instruktażowych,
edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych,
szkolenia edukacyjne, skomputeryzowane szkolenia, szkolenie zaawansowane, szkolenia dla dorosłych, usługi szkolenia
zawodowego, organizowanie programów szkoleniowych,
wypożyczanie materiałów szkoleniowych, usługi szkolenia
dla personelu, usługi edukacyjne i szkoleniowe, warsztaty
w celach szkoleniowych, usługi w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, przygotowanie
prezentacji do celów szkoleniowych, organizowanie zjaz-
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dów w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych, usługi konsultacyjne dotyczące
analizy wymagań szkoleniowych, szkolenie personelu dla
zapewnienia maksymalnej ochrony bezpieczeństwa, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z BHP, usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, usługi szkoleniowe w zakresie obsługi sprzętu gaśniczego, programy
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie zarządzania ryzykiem,
szkolenie techniczne dotyczące zagrożenia pożarowego,
doradztwo zawodowe, informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego jako doradztwo
edukacyjne i szkoleniowe, doradztwo w zakresie szkolenia
i doskonalenia zawodowego, skomputeryzowane szkolenia
w dziedzinie doradztwa zawodowego, 44 doradztwo psychologiczne, usługi psychologów, badania psychologiczne,
konsultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczne,
opieka psychologiczna, przeprowadzanie testów psychologicznych, sporządzanie raportów psychologicznych, usługi
w zakresie psychologii pracy, udzielanie informacji z zakresu
psychologii, usługi diagnozy psychologicznej, 45 doradztwo
w zakresie bezpieczeństwa miejsca pracy, doradztwo w zakresie norm bezpieczeństwa w pracy, usługi konsultacyjne
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, usługi szacowania ryzyka w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem związanym ze zdrowiem i bezpieczeństwem,
audyty zgodności z prawem, dostarczanie informacji prawnych, kompilacja informacji prawnych, udzielanie informacji
dotyczących usług prawnych, usługi doradcze w zakresie
prawa, usługi monitorowania prawnego, usługi w zakresie
przygotowywania dokumentów prawnych.
509597
(220) 2020 01 29
BEKISZ ŁUKASZ PIOTR, ZAJMA HUBERT STANISŁAW
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW FIRE
SPÓŁKA CYWILNA, Świebodzin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIRE L OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
(210)
(731)

(531)

01.15.05, 26.04.13, 26.04.18, 26.04.16, 27.05.01, 27.05.21,
29.01.15
(510), (511) 41 nauka jazdy, nauka jazdy w zakresie bezpieczeństwa na drodze, szkolenie kierowców, szkolenia kierowców samochodów, zaawansowane szkolenia w prowadzeniu dla kierowców samochodów usługi szkoleniowe dla
kierowców z umiejętności prowadzenia pojazdu, prowadzenie kursów instruktażowych, prowadzenie kursów edukacyjnych, nauka prowadzenia pojazdów użytkowych, nauka
prowadzenia pojazdów wyścigowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, szkolenia w zakresie
prowadzenia pojazdów mechanicznych, organizowanie zawodów i turniejów związanych z prowadzeniem pojazdów,
usługi w zakresie nauki jazdy dotyczące wszelkich pojazdów,
usługi szkoleniowe związane z prowadzeniem pojazdów
z napędem na cztery koła, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jazdy samochodem.

Nr ZT10/2020
(210)
(731)
(540)
(540)
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509600
(220) 2020 01 29
STALIŃSKI PAWEŁ KIMI-ARTS, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
PIERWSZY TANIEC ONLINE

(531) 02.09.01, 26.11.22, 26.11.12, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 zapewnianie dostępu do treści multimedialnych on-line, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego
do treści wideo i audio udostępnianych za pośrednictwem
usługi wideo na życzenie on-line, transmisja filmów wideo,
elektroniczna transmisja danych, transmisja wideo na żądanie, transmisja treści multimedialnych przez Internet,
transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych,
zapewnianie dostępu do portalu internetowego obejmującego programy wideo na życzenie, zapewnianie dostępu
telekomunikacyjnego do treści wideo za pośrednictwem
Internetu, 41 studia tańca, szkoły tańca, nauka tańca, udzielanie lekcji tańca, nauka tańca dla dorosłych, usługi w zakresie
nauki tańca, nauczanie i szkolenia, kursy instruktażowe, kursy szkoleniowe, prowadzenie kursów, prowadzenie kursów
instruktażowych, kursy szkoleniowe dotyczące sprawności
fizycznej, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych,
zapewnianie szkoleń on-line, zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, usługi nauki na odległość świadczone on-line,
udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udzielanie
informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej on-line, udzielanie informacji
związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem
strony internetowej on-line, udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, usługi
trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi
doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], produkcja
nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, zajęcia sportowe, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi rozrywkowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie.
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woltaicznych instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych,
konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, 42 sporządzanie projektów i opracowywanie
systemów fotowoltaicznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

509603
(220) 2020 01 29
KWADE MATEUSZ PAWEŁ, Różnowo
(znak słowno-graficzny)
V

(531) 26.11.09, 26.11.11, 27.05.21, 24.17.22
(510), (511) 9 instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], falowniki
fotowoltaiczne, moduły fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej,
urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, fotowoltaiczne
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej
z energii słonecznej, 37 montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych,
konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, 42 sporządzanie projektów i opracowywanie
systemów fotowoltaicznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

509605
(220) 2020 01 29
KWADE MATEUSZ PAWEŁ, Różnowo
(znak słowno-graficzny)
VOLTAIC SYSTEM

(531)

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

509602
(220) 2020 01 29
KWADE MATEUSZ PAWEŁ, Różnowo
(znak słowno-graficzny)
V

26.04.16, 26.04.18, 26.11.09, 26.11.11, 27.05.21, 24.17.22,
29.01.13
(510), (511) 9 instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], falowniki
fotowoltaiczne, moduły fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej,
urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, fotowoltaiczne
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej
z energii słonecznej, 37 montaż i konserwacja instalacji foto-

26.04.16, 26.04.18, 26.11.09, 27.05.01, 26.11.11, 27.05.24,
29.01.13
(510), (511) 9 instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], falowniki
fotowoltaiczne, moduły fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej,
urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, fotowoltaiczne
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej
z energii słonecznej, 37 montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych,
konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, 42 sporządzanie projektów i opracowywanie
systemów fotowoltaicznych.

(531)

(210) 509613
(220) 2020 01 30
(731) MOLENDYS GRZEGORZ, Koźmice Małe
(540) (znak słowny)
(540) Exclusive Djs Grzegorz Molendys
(510), (511) 41 organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie konkursów (edukacja lub roz-
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rywka), organizowanie konkursów piękności, organizowanie
widowisk, organizowanie zawodów sportowych, pisanie
piosenek, planowanie przyjęć [rozrywka], produkcja filmów,
innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja
muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
produkcja widowisk, przedstawienia teatralne [produkcja],
radiowe programy rozrywkowe, studia filmowe, świadczenie usług w zakresie karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe,
udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi
artystów estradowych, usługi orkiestry, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi rozrywkowe,
usługi studia nagrań, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi związane z dyskotekami, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów
telewizyjnych, wypożyczanie kamer wideo.
509616
(220) 2020 01 30
ECO LABEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowny)
(540) strojmisie
(510), (511) 25 odzież dziecięca, odzież męska, damska
i dziecięca, spodnie, spodnie dziecięce, sukienki damskie,
sukienki dla niemowląt i małych dzieci, spódnice, bluzki,
bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, kurtki bluzy,
bluzy sportowe, bluzy z kapturem, bluzy sportowe z kapturem, kurtki, płaszcze, czapki wełniane, czapki dziane,
czapki [nakrycia głowy], czapki z pomponem, czapki jako
nakrycia głowy, opaski na głowę, opaski na głowę [odzież],
szaliki rurkowe (kominy) na szyję, szaliki, szaliki [odzież], szaliki do zawijania wokół szyi, koszulki dla dzieci, nakrycia głowy dla dzieci, odzież dla małych dzieci, letnie ubranka dla
dzieci, odzież wierzchnia dla dzieci, skarpetki dla niemowląt
i małych dzieci, kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzchnia dla
kobiet, odzież wierzchnia dla niemowląt, nieprzemakalna
odzież wierzchnia, odzież wierzchnia dla pań, rajstopy, kostiumy kąpielowe, kostiumy kąpielowe dla kobiet, kostiumy
kąpielowe dla dzieci, piżamy, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.

Nr ZT10/2020

509622
(220) 2020 01 30
POLSKI ZWIĄZEK INSTYTUCJI POŻYCZKOWYCH,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LENDTECH
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

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

509625
(220) 2020 01 30
JANCZEWSKI KAROL ORTOPEDA GDYNIA, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
MB Med Balance

(210)
(731)

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 chirurgia, opieka medyczna i zdrowotna,
opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji
fizycznej, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, usługi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi klinik
medycznych i opieki zdrowotnej, usługi medyczne, usługi
analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, konsultacje medyczne.
509646
(220) 2020 01 31
HOTEL SENATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dźwirzyno
(540) (znak słowny)
(540) Hotel Senator
(510), (511) 43 hotele, restauracje, domy turystyczne.

(210)
(731)

509647
(220) 2020 01 31
HOTEL MEDICAL SPA UNITRAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mielno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) U UNITRAL HOTEL
(210)
(731)

509620
(220) 2020 01 30
KRZYŻEWSKI MARCIN, Kąty
(znak słowno-graficzny)
2plus1

(531) 27.05.03, 27.05.01, 27.07.01, 26.07.15, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi artystów estradowych.

(531) 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 hotele, restauracje, domy turystyczne.

Nr ZT10/2020
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509670
(220) 2020 01 30
D & K TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wróżewy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z Zniczomat

(210)
(731)
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(540) edu3Dkacja

(531) 16.01.12, 26.02.07, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 40 drukowanie 3D, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia).
509686
(220) 2020 01 31
UCANCOMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) U UCanCommerce
(210)
(731)

(531)

01.15.05, 26.04.04, 26.15.09, 26.04.13, 26.04.18, 27.05.01,
26.11.13, 29.01.15
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, automaty do sprzedaży wkładów do zniczy i zniczy.
(210) 509671
(220) 2020 01 30
(731) MOTYKA PIOTR, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BAUSOUND
(510), (511) 9 głośniki, głośniki bezprzewodowe, przenośne głośniki, głośniki samochodowe, obudowy głośników, systemy głośnikowe, domowe głośniki audio, stojaki
na głośniki, uchwyty do głośników, głośniki z wbudowanymi wzmacniaczami, sprzęt audio, urządzenia hi-fi, odtwarzacze audio, urządzenia audio i odbiorniki radiowe,
samochodowe zestawy audio, wielopomieszczeniowe
urządzenia audio, wzmacniacze mocy, wzmacniacze
dźwięku, wzmacniacze słuchawkowe, tunery audio, odbiorniki radiarowe ze wzmacniaczem, słuchawki, słuchawki stereofoniczne, słuchawki z redukcją hałasu, kable audio, elektroniczne zwrotnice głośnikowe, elektroniczne
procesory sygnałów audio do kompensacji zniekształceń
dźwięku w głośnikach, płytki z układami audio, przetworniki sygnałów do głośników audio, urządzenia do cyfryzacji sygnałów audio, elektroniczne urządzenia do przesyłania sygnałów audio, części i akcesoria do urządzeń audio,
routery do doprowadzania sygnałów audio, oprogramowanie do kontroli i polepszania jakości dźwięku w sprzęcie audio, oprogramowanie komputerowe do kontroli obsługi urządzeń audio i wideo.
509679
(220) 2020 01 30
WILK URSZULA USŁUGI MARKETINGOWE
I WYDAWNICZE, Chyliczki
(540) (znak słowny)
(540) mediatalk
(510), (511) 35 doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, marketing internetowy, marketing afiliacyjny, kampanie marketingowe, reklama i marketing, usługi agencji marketingowych, planowanie strategii
marketingowych, prowadzenie badań marketingowych,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą
mediów społecznościowych, redagowanie tekstów reklamowych.
(210)
(731)

(210) 509685
(220) 2020 01 31
(731) MARKOWSKI ARKADIUSZ EDU3DKACJA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 10.03.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 oprogramowanie, platformy oprogramowania komputerowego, 35 przetwarzanie danych, doradztwo
związane z przetwarzaniem danych, 42 usługi doradztwa
informatycznego, hosting portali sieciowych, zarządzanie
stronami internetowymi dla osób trzecich, projektowanie
i opracowywanie systemów komputerowych, analizy systemów komputerowych.
509693
(220) 2020 01 31
FINNER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hers

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
on-line obejmujące odzież, obuwie, nakrycia głowy, torebki,
torby, portfele, portmonetki, plecaki, usługi reklamowe i marketingowe, usługi promocji sprzedaży, usługi reklamy on-line,
usługi zarządzania społecznością on-line, doradztwo biznesowe, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, doradztwo w zakresie public relations,
doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo związane
z zarządzaniem, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie analizy biznesowej.
509694
(220) 2020 01 31
MIKLAS ANETA ASPAZJA LICZĘ SIĘ ZE SŁOWAMI,
Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LICZĘ SIĘ ZE SŁOWAMI ANETA MIKLAS

(210)
(731)
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(531) 16.01.06, 20.07.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą, prace
biurowe.
509696
(220) 2020 01 31
SELENA MARKETING INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLYFIX
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 kleje poliuretanowe, kleje kontaktowe, kleje do tapetowania, kleje do szkła, kleje i preparaty klejące
przeznaczone dla przemysłu, kleje do płytek ściennych, kleje do celów konstrukcyjnych, kleje do wykańczania i gruntowania, preparaty klejące do użytku w budownictwie,
preparaty chemiczne do uszczelniania, mieszanki uszczelniające do celów budowlanych [chemiczne], kleje przemysłowe do użytku w powlekaniu i uszczelnianiu, silikony,
akryle wielofunkcyjne, dyspersje polimerów, 17 szczeliwa
z poliuretanu, pianka poliuretanowa do celów izolacyjnych,
pianka poliuretanowa [półprzetworzona], pianka poliuretanowa o niskiej gęstości do uszczelniania, kleje izolacyjne,
klejące mieszanki uszczelniające, uszczelnienia wodoodporne, masy uszczelniające, materiały uszczelniające, mieszanki
uszczelniające do uszczelniania pęknięć, membrany uszczelniające niemetalowe, materiały uszczelniające i izolacyjne,
związki chemiczne do uszczelniania przecieków, materiały
do uszczelniania okien i drzwi, akrylowe żywice [półprodukty], wypełnienia do szczelin kompensacyjnych.
(210) 509703
(220) 2020 02 01
(731) MASHKO VOLHA PREMIUM LAB+, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) Cheybio
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry,
zestawy kosmetyków, kosmetyki naturalne, maski kosmetyczne, kremy kosmetyczne, olejki mineralne [kosmetyki],
kosmetyki do włosów, kremy kosmetyczne odżywcze, kosmetyki do pielęgnacji skóry, maseczki do skóry [kosmetyki],
kosmetyki w formie olejków, kosmetyki do pielęgnacji urody,
kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, toniki kosmetyczne do twarzy, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami,
olejki do ciała i twarzy, kosmetyczne żele pod oczy, żelowe
płatki pod oczy do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do włosów, serum do celów kosmetycznych, olejki
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], olejki do twarzy, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
twarzy, serum do twarzy do celów kosmetycznych, emulsje
do twarzy , preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy,
serum przeciwdziałające starzeniu się do użytku kosmetycznego, preparaty kosmetyczne minimalizujące zmarszczki
do użytku miejscowego na twarzy, szampony, szampony
do włosów, odżywki do włosów, odżywki pielęgnacyjne
do włosów, olejek do włosów, olejek ułatwiający czesanie,
5 produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, środki i tabletki zmniejszające i zwiększające apetyt do celów medycznych, błonnik pokarmowy,
dietetyczna żywność i napoje, suplementy i preparaty zio-
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łowe, mineralne suplementy diety, suplementy wpływające
na opóźnienie procesów starzenia, suplementy zawierające
niezbędne kwasy tłuszczowe, preparaty medyczne na odchudzanie, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe, probiotyki, suplementy żywnościowe, suplementy
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy
diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety w postaci proszków, granulatów, kapsułek, tabletek, olejów, płynów,
suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety
zawierające glukozę, suplementy diety zawierające białko,
suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety
z białkiem sojowym, suplementy diety zawierające siemię
lniane, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy
diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety
sporządzone głównie z witamin, suplementy diety składające się z aminokwasów, suplementy diety składające się
z witamin, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, suplementy diety składające się głównie z wapnia,
suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, mieszane preparaty witaminowe, dodatki dietetyczne, dodatki witaminowe i mineralne, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, rozpowszechnianie materiałów, reklama za pośrednictwem Internetu, usługi prowadzenia hurtowej i detalicznej sprzedaży kosmetyków, suplementów diety, preparatów
witaminowych i medycznych, dietetycznej żywności i napojów, sprzedaż internetowa kosmetyków, suplementów diety,
preparatów witaminowych, dietetycznej żywności i napojów, reklama suplementów diety, kosmetyków, preparatów
witaminowych, dietetycznej żywności i napojów, usługi prowadzenia hurtowej i detalicznej sprzedaży farmaceutyków,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi.
509722
(220) 2020 02 03
ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICAN NeuroLab
(210)
(731)

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(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,
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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 elektroniczne, 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, 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,
plakietki papierowe, podkładki na biurko, podkładki na biurko z kalendarzem, 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 [artykuły biurowe],
segregatory do prezentowania, segregatory do użytku
w biurze, segregatory na listy, segregatory na luźne kartki,
skoroszyty do dokumentów, skoroszyty i segregatory, skorowidze, szkicowniki, tablice na notatki [artykuły biurowej, tablice z kartkami do prezentacji [flipchart], teczki do użytku
biurowego, teczki [artykuły papiernicze], teczki na dokumenty [artykuły biurowe], teczki na dokumenty będące artykułami papierniczymi, teczki papierowe [artykuły papiernicze],
teczki papierowe na dokumenty, terminarze, terminarze kieszonkowe, terminarze miesięczne, terminarze na biurko, ter-

85

minarze roczne, terminarze ścienne, terminarze tygodniowe,
zakładki do książek, zakładki, zeszyty do pisania, 41 publikacja czasopism, publikacja broszur, 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 on-line, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line (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 w postaci
elektronicznej w Internecie, publikowanie dydaktycznych
materiałów edukacyjnych, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie książek, czasopism, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie podręczników, publikowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie podręczników dotyczących zarządzania biznesowego, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie tekstów, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line
(nie do pobrania), tworzenie [opracowywanie] podcastów.
tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, redagowanie tekstów pisanych, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych, usługi dziennikarskie, usługi publikacji, usługi w zakresie publikowania on-line, 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 nagra wideo, montaż [obróbka]
tam wideo, produkcja filmów szkoleniowych, produkcja filmów w celach edukacyjnych, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, 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 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 seminariów szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie kursów 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, organi-
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zowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych,
organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie programów
o szkoleniowcach, organizowanie seminariów, organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, organizowanie seminariów dotyczących edukacji, 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 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 on-line z komputerowej
bazy danych lub za 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 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 nagrań audiowizualnych, usługi studiów nagrań dźwiękowych,
usługi w zakresie nagrań fonicznych, świadczenie usług
w zakresie tłumaczeń, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych
i pisemnych, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, szkoły [edukacja],
udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania.
509754
(220) 2020 02 03
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA,
Wysokie Mazowieckie
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT10/2020

(540) z Polskiej Mleczarni tradycja dobrego smaku

(531)

03.04.02, 03.04.04, 06.07.07, 06.07.08, 06.07.25, 07.01.09,
26.02.07, 26.02.15, 26.02.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 29 mleko, jogurt, śmietana, kefir, maślanka, napoje mleczne, koktajle mleczne, zsiadłe mleko, mleko skondensowane, masło, sery, twarogi, tofu.
509755
(220) 2020 02 03
AGESIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) Agesil
(510), (511) 37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie elewacji budynków, czyszczenie fasad budynków, czyszczenie mat, czyszczenie mebli, czyszczenie okien, czyszczenie powierzchni
handlowych, czyszczenie powierzchni podłóg, czyszczenie
powierzchni sufitów, czyszczenie powierzchni ścian, czyszczenie przemysłowe budynków instalacja sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, instalacja systemów fizycznej kontroli
dostępu, sprzątanie biur na podstawie umowy, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, sprzątanie budynków
i terenów przemysłowych, sprzątanie budynków użyteczności publicznej, sprzątanie centrów rekreacyjnych na podstawie
umowy, sprzątanie domów, sprzątanie domów mieszkalnych,
sprzątanie dróg dojazdowych na budowy, sprzątanie fabryk,
sprzątanie hoteli, sprzątanie klubów na podstawie umowy,
sprzątanie nieruchomości, sprzątanie obiektów przed imprezami i po imprezach, sprzątanie placów budowy, sprzątanie
poddaszy, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie
pomieszczeń na ładunki, sprzątanie sklepów, sprzątanie szkół,
sprzątanie szpitali, sprzątanie terenów miejskich, sprzątanie
terenów publicznych, sprzątanie toalet publicznych, sprzątanie zakładów przemysłowych, usługi czyszczenia biur, usługi
czyszczenia kanalizacji, usługi czyszczenia przemysłowego, usługi czyszczenia przewodów wentylacyjnych, usługi
czyszczenia rur, usługi czyszczenia strumieniem wody pod
ciśnieniem, usługi czyszczenia sufitów, usługi czyszczenia
w zakresie sprzątania biur, usługi czyszczenia w zakresie sprzątania gospodarstwa domowego, usługi czyszczenia związane
ze sprzątaniem przemysłowym, 45 doradztwo w sprawach
bezpieczeństwa, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, monitoring systemów bezpieczeństwa, monitoring w obiegu
zamkniętym, monitorowanie alarmów przeciwpożarowych,
ocena bezpieczeństwa, ocena ryzyka w zakresie ochrony,
ochrona obiektów i sprzętu, usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób, usługi bezpieczeństwa w zakresie ochrony
osób, usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony
dóbr materialnych i osób, usługi doradcze w odniesieniu
do bezpieczeństwa, usługi elektronicznego monitorowania
w celach bezpieczeństwa, usługi monitoringu, usługi ochroniarskie w budynkach, usługi ochroniarzy w zakresie ochrony
mienia i osób, usługi ochrony w celu zabezpieczenia mienia,
usługi w zakresie monitorowania alarmów, usługi w zakresie
(210)
(731)

Nr ZT10/2020
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ochrony, usługi w zakresie ochrony objęte umową, usługi
w zakresie ochrony fizycznej, usługi w zakresie ochrony osobistej, usługi zabezpieczania budynków.
509756
(220) 2020 02 03
AGESIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGESIL

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie elewacji budynków, czyszczenie fasad budynków, czyszczenie mat, czyszczenie mebli, czyszczenie okien, czyszczenie powierzchni
handlowych, czyszczenie powierzchni podłóg, czyszczenie
powierzchni sufitów, czyszczenie powierzchni ścian, czyszczenie przemysłowe budynków, instalacja sprzętu ochroniarskiego
i bezpieczeństwa, instalacja systemów fizycznej kontroli dostępu, sprzątanie biur na podstawie umowy, sprzątanie budynków
biurowych i lokali handlowych, sprzątanie budynków i terenów
przemysłowych, sprzątanie budynków użyteczności publicznej,
sprzątanie centrów rekreacyjnych na podstawie umowy, sprzątanie domów, sprzątanie domów mieszkalnych, sprzątanie dróg
dojazdowych na budowy, sprzątanie fabryk, sprzątanie hoteli,
sprzątanie klubów na podstawie umowy, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie obiektów przed imprezami i po imprezach,
sprzątanie placów budowy, sprzątanie poddaszy, sprzątanie
pomieszczeń biurowych, sprzątanie pomieszczeń na ładunki,
sprzątanie sklepów, sprzątanie szkół, sprzątanie szpitali, sprzątanie terenów miejskich, sprzątanie terenów publicznych, sprzątanie toalet publicznych, sprzątanie zakładów przemysłowych,
usługi czyszczenia biur, usługi czyszczenia kanalizacji, usługi
czyszczenia przemysłowego, usługi czyszczenia przewodów
wentylacyjnych, usługi czyszczenia rur, usługi czyszczenia strumieniem wody pod ciśnieniem, usługi czyszczenia sufitów,
usługi czyszczenia w zakresie sprzątania biur, usługi czyszczenia w zakresie sprzątania gospodarstwa domowego, usługi
czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, 45 doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo w zakresie
bezpieczeństwa fizycznego, kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, monitoring systemów bezpieczeństwa, monitoring
w obiegu zamkniętym, monitorowanie alarmów przeciwpożarowych, ocena bezpieczeństwa, ocena ryzyka w zakresie
ochrony, ochrona obiektów i sprzętu, usługi bezpieczeństwa
dla ochrony mienia i osób, usługi bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób, usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej
ochrony dóbr materialnych i osób, usługi doradcze w odniesieniu do bezpieczeństwa, usługi elektronicznego monitorowania
w celach bezpieczeństwa, usługi monitoringu, usługi ochroniarskie w budynkach, usługi ochroniarzy w zakresie ochrony mienia i osób, usługi ochrony w celu zabezpieczenia mienia, usługi
w zakresie monitorowania alarmów, usługi w zakresie ochrony,
usługi w zakresie ochrony objęte umową, usługi w zakresie
ochrony fizycznej, usługi w zakresie ochrony osobistej, usługi
zabezpieczania budynków.
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509764
(220) 2020 02 03
STELMACH BARBARA, STELMACH KAMIL ETERNO
SPÓŁKA CYWILNA, Pruszków
(540) (znak słowny)
(540) TOFFETA
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompot, jaja, mleko, produkty mleczne,
oleje i tłuszcze jadalne, owoce lukrowane, marmolada, chipsy
owocowe. owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce w puszkach, warzywa konserwowane, galaretki owocowe,
sałatki owocowe, skórki owocowe, pikle, sałatki warzywne,
przecier jabłkowy, przecier pomidorowy [koncentraty], przekąski na bazie owoców, pulpa owocowa [miazga owocowa], soki
roślinne do gotowania, warzywa w puszkach, kiszone warzywa
[kimchi], kapusta kwaszona, grzyby konserwowane, hummus
[pasta z ciecierzycy], guacamole [pasta z awokado], spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej sezamowy, łój spożywczy,
margaryna, masło, masło arachidowe, masło kakaowe, masło
kokosowe, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], olej
palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy
do celów spożywczych, olej sojowy spożywczy, olej z oliwek jadalny, pasta z cukinii, pasta z owoców tłoczonych, pasty rybne,
pasty warzywne, pasta z owoców, smalec, produkty serowarskie, ser twarogowy, biały ser z chudego mleka [quark], tempeh,
kotlety sojowe,tahini [pasta z ziarna sezamowego], tajine (danie
z przygotowanego mięsa, ryby lub jarzyn), tofu, yuba [skórka
z tofu], kotlety z tofu, fermentowane tofu, tofu z soi, przekąski na
bazie tofu, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), pasztet warzywny, 30 sos sojowy, sosy [przyprawy], sosy owocowe, sosy
pomidorowe, sosy sałatkowe, pesto [sos], chutney [ostry, gęsty
sos], keczup, musztarda, mięsne sosy, musy deserowe, musy
czekoladowe, pasty czekoladowe do smarowania zawierające
orzechy, majonez, majonez wegański, imitacja majonezu, sosy
na bazie majonezu, pasty do smarowania na bazie majonezu.
(210)
(731)

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

509765
(220) 2020 02 03
BEREZIEWICZ MATEUSZ, Stalowa Wola
(znak słowno-graficzny)
M8 PRODUCTION HOUSE

(531) 27.05.17, 27.07.01, 27.07.03, 27.07.21, 29.01.13
(510), (511) 9 filmy wideo, filmy animowane, kino wirtualnej
rzeczywistości [VR], filmy rysunkowe animowane, 35 reklama
i marketing, marketing ukierunkowany, rozpowszechnianie
reklam, reklamy telewizyjne, reklama zewnętrzna, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, produkcja
filmów reklamowych.
509769
(220) 2020 02 03
REGIONALNY ZAKŁAD MLECZARSKI SMREK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) SMREK
(510), (511) 29 kiełbasy wędzone, liofilizowane mięso, mięsa
wędzone, paczkowane mięso, wędliny, suszone mięso, masło, przetworzony ser, ser twarogowy, ser miękki, ser owczy,
ser twardy.
(210)
(731)

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

503635, 504445, 507218, 507226, 507228, 507327, 507544, 507874, 509107, 509696

2

507319

3

505283, 506637, 507452, 507618, 507978, 508132, 508271, 508272, 508406, 508491, 508652, 508749, 509002,
509107, 509235, 509306, 509458, 509507, 509560, 509703

4

505098, 505101, 505283, 506637, 507514, 507954, 509306

5

499736, 501547, 504445, 504730, 505283, 505943, 506213, 506359, 506360, 506424, 506442, 506637, 507358,
507453, 507499, 507544, 507708, 507783, 508270, 508271, 508272, 508486, 508504, 508505, 508652, 508670,
508819, 508820, 508821, 508822, 508823, 509003, 509107, 509262, 509334, 509422, 509425, 509432, 509434,
509440, 509442, 509458, 509509, 509512, 509560, 509703

6

504065, 504435, 508233, 508244, 509577

7

507431, 507683, 509588, 509592, 509594, 509595, 509670

8

508598, 508608, 508610, 509577

9

502939, 505447, 506377, 506380, 506383, 506560, 506710, 507197, 507319, 507358, 507416, 507600, 507618,
507785, 507786, 508041, 508044, 508155, 508157, 508246, 508325, 508406, 508545, 508749, 509306, 509454,
509465, 509484, 509533, 509576, 509602, 509603, 509605, 509671, 509686, 509722, 509765

10

497985, 497989, 506560, 507165, 507358, 508044, 509465, 509484, 509507

11

504065, 504069, 506117, 507358, 507431, 507514, 507582, 508233, 508244, 508392, 508607, 509577

12

507683, 509306, 509489, 509518, 509592, 509594, 509595

14

507618, 508494, 508911, 509002

16

495480, 503635, 506194, 506199, 506200, 506204, 506206, 506208, 506210, 506592, 507319, 507676, 507753,
507864, 508246, 508325, 508545, 509107, 509157, 509722

17

507327, 508233, 508244, 509107, 509157, 509696

18

495472, 498339, 507319, 507618, 509002

19

504069, 504435, 506955, 507287, 507293, 507294

20

504069, 506476, 508233, 508244, 508549, 508610, 508921, 509107, 509465

21

495480, 506637, 507753, 508598, 508607, 508608, 509507

22

509157

24

508494

25

495472, 495480, 498339, 500778, 505300, 507618, 508323, 508325, 508494, 508749, 509002, 509455, 509470,
509516, 509529, 509616

26

507218, 507226, 507228

28

503635, 506194, 506199, 506200, 506204, 506206, 506208, 506210, 507416, 509306

29

499918, 505536, 506377, 506380, 506383, 508032, 508054, 508166, 508483, 508826, 508890, 509003, 509468,
509500, 509512, 509515, 509754, 509764, 509769

30

495067, 499918, 505536, 506326, 506335, 506339, 506377, 506380, 506383, 507342, 507631, 508003, 508032,
508166, 508199, 508483, 508543, 508545, 508826, 508890, 508964, 508967, 509003, 509052, 509512, 509764

31

499918, 504445, 506761, 507218, 507226, 507228, 508059, 508380, 508483, 509262

32

468784, 468786, 505300, 507127, 508009, 508433, 508620, 508701, 508702, 508703, 508723, 508724, 508725,
509003, 509009, 509425, 509434, 509458, 509512

33

506119, 506698, 506699, 507048, 507250, 507462, 507886, 508616, 508826, 509299, 509554

34

505943
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1

2

35

491531, 491533, 491724, 495067, 495480, 499416, 500778, 502939, 504670, 505098, 505101, 505208, 505283,
505536, 505647, 506213, 506377, 506380, 506383, 506432, 506881, 507197, 507218, 507226, 507228, 507358,
507438, 507563, 507600, 507618, 507785, 507786, 507886, 507954, 508041, 508080, 508132, 508246, 508323,
508372, 508380, 508483, 508545, 508598, 508608, 508610, 508657, 508749, 508843, 508956, 509003, 509109,
509179, 509199, 509205, 509306, 509332, 509334, 509454, 509458, 509464, 509465, 509466, 509480, 509516,
509529, 509533, 509552, 509555, 509596, 509616, 509679, 509686, 509693, 509694, 509703, 509765

36

491531, 491533, 491724, 495480, 499416, 505566, 506632, 506710, 506881, 507255, 508246, 508843, 508956,
509025, 509107, 509162, 509454, 509622

37

495480, 499416, 504435, 505566, 506432, 506710, 506881, 507255, 507287, 507293, 507294, 507514, 507518,
507683, 509109, 509332, 509480, 509518, 509576, 509580, 509602, 509603, 509605, 509755, 509756

38

506194, 506199, 506200, 506204, 506206, 506208, 506210, 506710, 507197, 507218, 507226, 507228, 507600,
508657, 508749, 509480, 509555, 509600

39

495480, 499416, 504435, 505098, 505101, 507785, 507786, 507954, 508657, 509109, 509199, 509205, 509464,
509466, 509518

40

507093, 507676, 507954, 508323, 509685

41

491531, 491533, 491724, 495120, 495122, 495480, 497985, 497989, 499416, 502939, 504445, 504670, 505208,
505300, 505447, 505536, 506064, 506194, 506199, 506200, 506204, 506206, 506208, 506210, 506965, 507093,
507197, 507218, 507226, 507228, 507416, 507563, 507600, 507688, 507864, 508044, 508080, 508246, 508250,
508545, 508646, 508694, 508743, 508749, 508843, 508956, 509258, 509261, 509277, 509484, 509516, 509524,
509529, 509533, 509549, 509552, 509565, 509582, 509584, 509596, 509597, 509600, 509613, 509620, 509685,
509722

42

499416, 505566, 505647, 506560, 506881, 507197, 507218, 507226, 507228, 507255, 507287, 507293, 507294,
507518, 507600, 507642, 508155, 508157, 508646, 508650, 508654, 508657, 508843, 508917, 509454, 509544,
509576, 509580, 509602, 509603, 509605, 509686

43

495480, 505536, 506377, 506380, 506383, 506809, 506819, 506820, 506881, 507218, 507226, 507228, 507631,
507638, 507785, 507786, 507805, 507808, 507812, 507886, 507970, 507978, 508483, 508545, 509003, 509454,
509506, 509527, 509549, 509565, 509582, 509646, 509647

44

504445, 505208, 505283, 506064, 506710, 506965, 507218, 507226, 507228, 507291, 507642, 507688, 508044,
508080, 508132, 508189, 508191, 508372, 508632, 509003, 509118, 509258, 509261, 509277, 509454, 509458,
509507, 509596, 509625

45

505647, 507165, 507642, 508843, 509533, 509544, 509596, 509755, 509756

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

#REBELINSIDE
(nie)znajomi
1989 ślepsk
20lat Zdrapek
2407.PL
2plus1
Abba Pharm MEDICOSMETICS
ADVERTI
Agesil
AGESIL
AGROREWOLUCJE
ALAMEDA Profilaktyczne Bilanse Biologiczne
ALART
ALTOM
AM STUDIO
ANDRODIET
Anna Sobkowiak - Centrum
Wszystkiego Dobrego
Archipelag Beztroski
at
AURIS-TONE SPRAY DO USZU
BAD BOY
BAMBO
BAUSOUND
Biacomex autokary & busy
Biacomex biuro podróży
Biolacard ESSENTIAL
BIOMO
BRICOLAGE PUBLISHING
BROWAR ZA MIASTEM
DŁUGI WEEKEND PILSNER
BROWAR ZA MIASTEM
DZIEŃ WOLNY PSZENICZNE
BUBBLE BEE
C CIĆKIEWICZ CLINIC
CałaJa
CAMLAD
cemasz
CENTRUM LECZENIA BÓLU
Champion
Cheybio
choice underwear
CHUM CHURUM
Clarina
clever MED

509516
505447
509518
506210
509306
509620
509458
509465
509755
509756
504445
506965
507642
508610
507438
504730
507688
507786
509596
501547
508749
506335
509671
509464
509466
506442
507514
507093
468784
468786
508003
509507
509002
508819
507683
508632
508166
509703
509455
508616
507753
508654

clicktrans
COB FINANCE SPÓŁKA Z O.O.
WINDYKUJEMY NAJLEPIEJ!
cOmpleVita
CORTEST
Cuda Wianki
CyberŁóżko
CZOSNEK GALICYJSKI
DARVITA SKLEPY SPOŻYWCZE
DOBRZE UWARZONE ŁOMŻA PIWO
Polskie Ale WODA SŁÓD CHMIEL
DOM DEVELOPMENT KREDYTY
Doppel Joy
Duży lotek, żeby wygrać trzeba grać!
dziadek Protazy
Dzika Świnia
EcoTimeShower
edu3Dkacja
EkaMedica Naturalnie znaczy zdrowo
COLONBIOL
EkaMedica Naturalnie znaczy zdrowo
GREENPURI
EkaMedica Naturalnie znaczy zdrowo
IMMULAC
EkaMedica Naturalnie znaczy zdrowo
POMAWITKA C
EkaMedica PowerFiber funkcjonalny
EkaMedica SmartFiber funkcjonalny
eltap
EQUES INVESTMENT TFI SA
ETAŻERKA
Exclusive Djs Grzegorz Molendys
f facho
F FUERTE
ferretti
FESTIWAL ewentualnych TALENTÓW
AKTORSKICH FeTA
FEXOGRA
FIRE L OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
FISH FRIENDS
Fish Friends
FLORAHUMUS agro
FREEPAK
FT FITOMENTO
FURINI ŚWIAT PUF I FOTELI
FUZ < JA MIEJSCE, KTÓRE ŁĄCZY

508657
509162
507165
507499
508059
506560
499918
495067
508433
506632
507783
506199
508271
509582
508392
509685
509440
509432
509442
509422
509434
509425
508549
509025
507631
509613
509480
509580
507431
508743
507453
509597
509500
509515
507544
506710
505536
506476
495480

Nr ZT10/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

GALICJA RESTAURACJA
gatra
Get Cola
GIADA
GINKGO plus suplement diety
GOOD NOOT
GOOD NOOT
GOOD NOOT
GOX
Grupa Blix
GRUPA INCO
Grzaniec Miodowy MIÓD PITNY TRÓJNIAK
HARC Chain
Hello Dieta
hers
Hotel Senator
Hotel Zator
hot-Spoon TAJSKA
HPM Easy Biofeedback
ICAN NeuroLab
IDEN
inmed
INSIEME Centrum Medyczne
INSIEME
INTEC MEDICAL
iProtezy.pl
I-W Igrzyska Wolności
J&SW
JA ŻYCIE
JAMES BOND
JOYFACTORY
JUMBO
K KONKURENCJA
KAMIENIEAKWARIOWE.PL
KAMINER
KAN-therm UltraLine
KAPDUO
Karlik EKOGROSZEK
KGM ekogroszek 29
KLAREKO
KLIENTOCENTRYCZNI
KMC services NOWE OBLICZE LOGISTYKI
Kod genetyczny
KolDental
KolDental
KOMeS moc obliczeń
KRAJOWY INSTYTUT KONTROLI
BIZNESOWEJ KIKB
KRAVT VODKA MANUFAKTUROWA
KREISEL ANTYMRÓZ 1000
Książ

91

2

1

2

507808
509157
508620
507618
508504
506377
506380
506383
509489
509454
509107
507250
509594
509003
509693
509646
509565
507812
509484
509722
507319
506064
508191
508189
507358
508372
509524
504435
507864
508491
509584
506339
507452
506955
509577
508244
499736
505098
507954
506637
508646
509109
507197
509199
509205
508917

LA DROGHERIA 1880
LA FINESTRA
LA MARQUEUSE
LATTEPANDA
Le Fréesie
LEGALROOM
LENDTECH
LFC
LICZĘ SIĘ ZE SŁOWAMI ANETA MIKLAS
LiFT AGRO
LIGHT CODE software delivery
LION ENVIRONMENTAL
LOTERIADA
Lotto, żeby wygrać trzeba grać!
LOXE
LUBUSKI BROWAR WITNICA S.A.
1848 CELTYK KODEKS DOBREGO PIWA
PRODUKT POLSKI unikatowa receptura
PIWO CIEMNE TRADYCYJNE
LUBUSKIE unikatowa receptura WITNICA
WIŚNIOWE PIWO JASNE NIEPASTERYZOWANE
Z SOKIEM WIŚNIOWYM
LUBUSZ BROWAR WITNICA S.A.
1848 Zdobywca Brązowego Medalu
w Konsumenckim Konkursie Piw Chmielaki
Krasnostawskie 2019 PRODUKT POLSKI
unikatowa receptura PIWO NATURALNE
PASTERYZOWANE
LUTOMSKI.WINO
M
M8 PRODUCTION HOUSE
Mały Twórca Przedszkole Niepubliczne
MariaPaula
MAXOIL
maxon active
maxon forte
maxon max
maxon strong
Mazowsze Chrzan MAZOWIECKI
MB LEATHER
MB Med Balance
mediatalk
mikroBałtyk
mikroGóry
MiłoTu
mist
Modena Park
MOHAWK
MonArte
Morwa Biała suplement diety
MP
N’GINE TURBO POWER DAJE CI MOC
NADRUKOWNIA

507342
506809
508911
507416
509470
509533
509622
508250
509694
509595
508650
509544
506194
506206
507327

508843
506119
507874
508009

508723

508724

508725
507886
508080
509765
509549
508598
506432
508822
508823
508820
508821
508199
495472
509625
509679
495122
495120
507638
500778
506881
505943
507708
508505
508608
509009
507676

92

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

2

NESSO
NOKON
normotech
OFFICYNA
ogrodomania
open clinic AS PRETTY AS YOU WANT TO BE
OT.CO OSIPOWICZ & TURKOWSKI CLINIC
PAMPERS HARMONIE
PANI GADŻET
PARADA DZIKÓW
perla
PicSell.eu SELL PICTURES.SIMPLY.
PIERWSZY TANIEC ONLINE
Plantea
po RZECZKA
PO RZECZKA
poljet
Polski Traker
POLYFIX
POTASSIUM PUWER SR
Pracownia Psychologiczna „Ul”
PREBIOM
Pro-Esthetica SPECJALISTYCZNY
GABINET STOMATOLOGICZNY
Pro-Esthetica SPECJALISTYCZNY
GABINET STOMATOLOGICZNY
Pro-Esthetica SZKOLENIA DLA DENTYSTÓW
PROFOODS
PROJEKT AED
PROJEKT AED
PROSTE HISTORIE
protefix
Q Hotel Grand Cru Gdańsk
Q Hotel Plus Wrocław
Quiz Room
R RABAT SIEĆ HANDLOWA plus
R RAINBOW Archipelag Beztroski
REBEL SKIN
REMEDy
REPUBLIKA WNĘTRZ
REPUBLIKA WNĘTRZ
Reverse
RGBpro
RITANO
RUMBA RUM
saleSYSTEMS SPRZEDAŻ SERWIS WDROŻENIA
Sante
SCANSANi
SEE L’EAU
SENJA
SEPTISSE

507293
507518
508044
499416
509118
507978
505283
509560
507600
508246
508032
508041
509600
509235
509506
509527
509588
508325
509696
506424
507291
508652
509258
509261
509277
509334
497985
497989
508483
508272
506819
506820
504670
508956
507785
509529
509552
505566
507255
498339
506117
507294
509554
509332
509512
504069
508670
508406
506360

Nr ZT10/2020
1

2

Septogard Benzydamini hydrochloridum

506213

SEPTUNISS

506359

SFERAWENT

504065

Siejemy ferment w puszczy

507127

SILESIA

508607

Siła Życia

508270

SLIME BOX

503635

SLIMPERFECT

508486

SlovaX

509592

Słodka Grażyna 100% Ekologiczny
sok jabłkowy NFC Biummy NATURE FOOD
SOK 100% BIO JABŁKOWY NFC 100 % EKO

508701

SMREK

509769

SNEAKER BOYZ

508323

SOTTILE DECO

507287

STARFISH BAY

506699

STARKA KASZTELAŃSKA

507462

strojmisie

509616

Suplement diety Bactilac NF

509509

ŚWIĘTO KATARZYNY

508545

T Co Tweed Collective

491724

Taj TAJSKA RESTAURACJA

507805

tajko

508890

TANGO

508543

TARANAKI BAY

506698

TARGI RĘKODZIEŁA WĘDKARSKIEGO
EVOLUTION

507563

Tatry Vita HEALTH & BEAUTY SPA

508132

TAXI

506326

TECHCODE

508921

TELEMETRIA POLSKA

509179

THE HARVEST BY ART KITCHEN

508826

THE HUNGER OF THE WOLF

506761

THE TWEED COLLECTIVE

491533

TOFFETA

509764

tofi

509262

TWEED COLLECTIVE

491531

TYCI

508964

Tyci

508967

U UCanCommerce

509686

U UNITRAL HOTEL

509647

ulotne

508694

UltraLine

508233

UNIDROP

507582

V

509602

V

509603

vcn trzymaj nadzór

508155

VEGETARIAN WWW.BIOCERT.PL CERTYFIKACJA

505647

Nr ZT10/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

VIFON For Today Since 1963 RAMEN CHILI
ZUPA BŁYSKAWICZNA Z KLUSKAMI O SMAKU
CHILI PREMIUM ORIENTAL BRAND
Z PŁATKAMI CHILI WITH CHILI FLAKES
OSTRA CHILI FLAVOUR INSTANT NOODLE
SOUP (HOT)
VISCONTI Art Fashion
VnetLPR
VOLTAIC SYSTEM
VOLTAIC SYSTEM
Werbena art Architektura Krajobrazu
Nawierzchnie Budownictwo
Werbena art EKO Ogród
WERBENA ART
WIENIAWA
WISŁA SOCIOS
WSIOWE JAJKA
Wujek EKOGROSZEK
Wybierz swoje płótno

2

508054
508494
508157
509576
509605
507228
507226
507218
507048
505300
509468
505101
507970

93
1

2

Wydawnictwo Rozum i Godność Człowieka

506592

wynajmij24.pl
Nie kupuj - wynajmuj - oszczędzaj!

509555

Wytrawny Darek 100% Ekologiczny sok
jabłkowy NFC Biummy NATURE FOOD
SOK 100% BIO JABŁKOWY NFC 100% EKO

508702

YONIEE

502939

z Polskiej Mleczarni tradycja dobrego smaku

509754

Z Zniczomat

509670

Zakręcony Bolek 100% Ekologiczny sok
jabłkowy NFC Biummy NATURE FOOD
SOK 100% BIO JABŁKOWY NFC 100% EKO

508703

ZAROVIA

509299

Zdrapki, drapnij wygraną!

506200

Zdrapki, wygraj tu i teraz!

506208

Zdrapki, zdrap i wygraj!

506204

ZOOLAND SKLEPY ZOOLOGICZNE

508380

ŻUR Beskidzki

509052

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.
866298
1062492
1359619
1473638
1481039
1483876
1514814
1514815
1514840
1514958
1514972
1514986
1514994
1515004
1515095
1515103

1515113
1515126
1515148
1515214
1515238
1515253
1515282

3 HORSES (2020 02 03)
CFE: 03.03.15, 25.01.10, 27.05.01, 27.07.01
32
BERTHOLD (2020 01 31)
3, 14, 16, 18, 25,
29, 30, 32, 33, 36,
42, 43
KEENCUT (2017 01 30)
8
Elise Braun (2019 12 23)
CFE: 27.05.01
3
BABOOS Shoes (2019 09 27)
CFE: 01.03.02, 27.05.08
18, 25, 35
FastMath (2020 01 29)
9, 16, 28, 41, 42
ZLATÁ KORUNA K (2019 06 09, 2019 06 06)
CFE: 05.07.02, 05.11.15, 24.01.15,
32
24.09.03, 25.01.06, 27.01.13, 27.05.09
elkon (2019 11 22)
CFE: 26.04.18, 27.05.24, 29.01.12
7
Quick Sigorta (2019 07 24)
CFE: 27.05.01
36
(2019 12 02, 2019 10 15)
CFE: 28.03.00
34
ORPC (2019 12 03, 2019 09 29)
CFE: 27.05.01
7
ACCA (2020 01 13)
CFE: 27.05.01
25
ARANUI (2019 12 26)
39
Hopergy (2020 01 13)
CFE: 27.05.01
6
SUPER SOCO (2019 11 22)
CFE: 27.05.01
12, 35
let’s go green jerónimo martins
(2019 10 01, 2019 05 06)
CFE: 01.03.02, 01.07.06, 01.15.11,
9, 16, 35, 41
03.07.24, 03.09.01, 05.03.13,
05.05.20, 27.05.10
BRAY SLURRYSHIELD
6
(2019 12 23, 2019 06 25)
CAMBON (2019 09 27, 2019 03 29)
9, 14
INNOVATIVE TECHNOLOGIES (2019 09 02)
CFE: 05.03.15, 15.07.01,
1, 2, 3, 7, 9, 11, 16, 17,
29.01.14
19, 35, 39, 40
KINESIOSPORT (2020 01 09)
CFE: 27.05.10
10
hongfong (2020 01 13)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
30
INFRABIRD (2019 12 16,
6, 9, 20, 35, 37, 42
2019 09 13)
NETCONNECT (2020 01 02, 2019 12 09)
9

1515376
1515398
1515419
1515420
1515433
1515439
1515475
1515537
1515552
1515623
1515651
1515659
1515746
1515751
1515774
1515784
1515807
1515874
1515906
1515951
1515987
1515991
1516019
1516037
1516056
1516076

Marsea Silk’r (2020 01 10, 2019 10 11)
CFE: 28.03.00
3
CELEBRIS (2020 01 10, 2019 07 11)
33
(2019 12 05)
CFE: 28.03.00
35
VALKA (2020 01 14)
CFE: 27.05.01
20
FILLER-A100 (2019 12 09, 2019 07 18)
3
IMUCUTAN (2019 11 27, 2019 05 29)
3, 5
TL (2019 11 21, 2019 06 19)
9
OIX (2020 01 14)
CFE: 27.05.01
11
XIANDE A LITTLE (2020 01 14)
CFE: 01.01.01, 03.09.01, 28.03.00
18
TECHTEAM (2019 11 15)
12, 25, 28
aocrin (2020 01 10)
CFE: 05.03.11, 27.05.08
18
seafar (2019 11 26)
CFE: 27.05.01
21
COMFORTFÜSSE
25
(2019 11 29)
elkon (2019 11 22)
CFE: 27.05.17, 29.01.04
7
(2019 11 22)
CFE: 28.03.00
30
BLOND (2019 12 12, 2019 10 28)
CFE: 26.11.25, 27.05.01
3
KUNGFU (2019 12 02, 2019 10 15)
CFE: 27.05.01
34
THE STAY (2019 11 18)
CFE: 26.04.18, 27.05.01
35, 41, 43, 44
TK Laser (2019 12 27, 2019 12 11)
CFE: 02.09.12, 27.01.01
35, 44
m memème (2019 11 13)
CFE: 26.01.03, 27.05.10
25
AQUADROP (2019 12 26)
CFE: 01.15.15, 25.07.07, 26.04.05, 27.05.01
1
Wavecamper (2019 09 13)
12, 20, 35
OWEN (2019 12 20)
CFE: 26.13.25, 27.05.01
25, 35
Devatis (2019 11 20)
CFE: 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
5
finch (2019 12 11)
CFE: 27.05.01
33
MiTop (2019 11 20)
CFE: 27.05.01
30

Nr ZT10/2020
1516084
1516107

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Artro-Patch (2019 07 18)
AMORIM (2019 11 19, 2019 06 24)
CFE: 27.05.01

5, 10
19, 20, 27

1516173

95

ZENYK varenyk (2019 10 01, 2019 07 03)
CFE: 27.05.01
30, 35, 43

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1515148,

1515987

2

1515148

3

1062492,

1473638,

1515148,

5

1515439,

1516037,

1516084

6

1515004,

1515113,

1515253

7

1514815,

1514972,

1515148,

1515751

8

1359619

9

1483876,

1515103,

1515126,

1515148,

10

1515214,

1516084

11

1515148,

1515537

12

1515095,

1515623,

14

1062492,

1515126

16

1062492,

1483876,

1515103,

1515148

17

1515148
1515552,

1515651

1515376,

1515433,

1515439,

1515784

1515253,

1515282,

1515475

1515951,

1516019

1515419,

1515874,

1515991

18

1062492,

1481039,

19

1515148,

1516107

20

1515253,

1515420,

1515991,

1516107

21

1515659

25

1062492,

1481039,

1514986,

1515623,

1515746,

1516076,

1516173

1515148,
1516173

1515253,

27

1516107

28

1483876,

29

1062492

30

1062492,

1515238,

1515774,

32

866298,

1062492,

1514814
1516056

1515623

33

1062492,

1515398,

34

1514958,

1515807

35

1481039,
1515906,

1515095,
1515991,

36

1062492,

1514840

37

1515253

39

1514994,

40

1515148

41

1483876,

1515103,

1515874

1515103,
1516019,

1515148

42

1062492,

1483876,

1515253

43

1062492,

1515874,

1516173

44

1515874,

1515906

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.
501132
499688
502762
500758
504133

501869
502916
503742
502761
504164

ID GROUP
2019 10 29
25, 35
Manchester United Football Club Limited
2019 11 26
41
Red Bull GmbH
2019 12 09
5, 29, 31
OSRAM GmbH
2019 12 16
9
AGENCJA PROJEKTÓW BIZNESOWYCH
BECORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 12 24
42
UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 12 23
30
First Grade International Limited
2019 12 23
32
TARGI W KRAKOWIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 12 30
35
Red Bull GmbH
2019 12 09
5, 29, 31
Alnavit GmbH
2020 01 07
30

502766
504441
503407
506407
505401
504084
504212
503052
504305
504721
505749

Red Bull GmbH
2019 12 09
5, 29, 31
Apple Inc.
2020 01 21
35
GoPro, Inc.
2020 01 21
9, 35, 41
DC Comics (partnership)
2020 02 11
16, 20, 28
Medicover Holding (Cyprus) Limited
2020 02 12
41, 44
Genentech, Inc.
2020 02 12
5
RSA INSURANCE GROUP PLC
2020 02 12
36
RUCH SPÓŁKA AKCYJNA
2020 02 12
41
DERMAPHARM AG
2020 02 18
5
TRACKMAN A/S
2020 02 18
9, 39, 42
BIOSEARCH S.A.
2020 02 18
5

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526A ustawy – prawo własności przemysłowej
poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1482575

Take-Two Interactive Software, Inc.
2019 12 02
18, 25, 37

