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BIULETYN
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

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

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

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Nr ZT15

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.
492271
(220) 2018 11 02
HOTELE SPA DR IRENA ERIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LUKSUS BLISKO NATURY
(510), (511) 43 usługi hoteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych, ośrodków SPA, usługi restauracji, kawiarni,
kafeterii, herbaciarni, usługi kateringowe, usługi w zakresie
dostarczania potraw i napojów, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakresie wynajmowania pomieszczeń na spotkania, posiedzenia, pokazy, szkolenia, warsztaty, wykłady, sympozja, konferencje i kongresy, wynajem sal
konferencyjnych, usługi w zakresie zapewniania obiektów
na spotkania, uroczystości, usługi tymczasowego zakwaterowania, doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie wyżej wymienionych usług, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi kosmetyczne, usługi medyczne, usługi
medycyny estetycznej, usługi klinik kosmetycznych, salonów
kosmetycznych, usługi salonów piękności, salonów odnowy
biologicznej, uzdrowisk [spa], usługi basenów termalnych,
aromaterapia, usługi fryzjerskie, usługi w zakresie zabiegów
kosmetycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych, zabiegi depilacyjne, usługi manicure i pedicure, usługi masażu, usługi
masażu leczniczego, usługi fizjoterapii, fi2:ykoterapii i rehabilitacji, usługi saun, usługi solariów, usługi wizażu, usługi w zakresie makijażu, usługi medyczne w zakresie dermatologii,
dermatologii estetycznej, chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, usługi doradztwa
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie
stosowania kosmetyków i preparatów leczniczych, doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie wyżej wymienionych usług.
(210)
(731)

(210) 501322
(220) 2019 06 18
(731) ZIĄTEK AGNIESZKA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ODETCHNIJ HELEM
(510), (511) 35 usługi reklamowe na rzecz osób trzecich, doradztwo reklamowe, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, tworzenie reportaży reklamowych, projektowanie
materiałów reklamowych, usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, usługi
modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji
sprzedaży, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, tym-

czasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, negocjowanie
umów biznesowych dla osób trzecich, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, usługi pośrednictwa
biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi marketingowe, doradztwo marketingowe, marketing i promowanie działalności społecznej,
kulturalnej, naukowej i oświatowej, usługi marketingowe
w dziedzinie podróży, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie wystaw, targów, imprez, konkursów i pokazów
w celach reklamowych i handlowych, zarządzanie mieszkaniami, dostarczanie informacji porównawczych w zakresie
cen zakwaterowania tymczasowego, promocja sprzedaży
na rzecz osób trzecich, badania rynku i badania marketingowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, ekonomiczne prognozy, biura pośrednictwa pracy, usługi doradcze pośrednictwa pracy, rekrutacja personelu, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, przygotowanie listy płac, usługi public relations, doradztwo związane
z rozwojem wizerunku firmy, usługi relacji z mediami, badania opinii publicznej, badania konsumenckie, usługi pośrednictwa w handlu, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 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 w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług
dla innych przedsiębiorstw], usługi sprzedaży: kosmetyków,
kosmetyków organicznych i naturalnych, olejków eterycznych, artykułów perfumeryjnych, artykułów toaletowych,
świec, mydła, herbaty leczniczej, napojów z dodatkami dietetycznymi, napojów witaminizowanych, leczniczych dodatków do żywności, dietetycznych wyrobów cukierniczych
przystosowanych do celów medycznych, dietetycznej żywności do celów medycznych, środków dezodoryzujących
i oczyszczających powietrze, środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych, przyborów do układania włosów, sztućców
i przyborów do przygotowywania żywności, nośników danych, urządzeń elektronicznych, pamięci USB, płyt CD i DVD,
publikacji elektronicznych, magnesów ozdobnych, okularów,
etui na okulary, etui na telefony, sprzętu do nurkowania, urządzeń i przyrządów do masażu, sprzętu do gotowania, biżuterii i wyrobów jubilerskich, broszek, naszyjników, breloczków,
zawieszek do kluczy, emblematów, zegarków, zegarów, etui
do zegarków i zegarów, pudełek i szkatułek na biżuterię, obrazów, dzieł sztuki, figurek, albumów, fotografii, materiałów
drukowanych, materiałów piśmiennych i artykułów piśmiennych, przyborów szkolnych, artykułów papierniczych, ksią-
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żek, publikacji, gazet, czasopism, albumów, atlasów, blankietów, broszur, druków, folderów, fotografii, widokówek, kart
pocztowych, papeterii, kalendarzy, plakietek, zakładek
do książek, ksiąg pamiątkowych, kartek okolicznościowych,
wyposażenia edukacyjnego, wyrobów papierowych, dekoracyjnych papierów do pakowania, pudełek i opakowań, pudełek ozdobnych, toreb pamiątkowych, katalogów, zeszytów, notesów, pamiętników, kolorowanek, banerów, przewodników, map, planów miast, długopisów, ołówków, kredek, balonów, gadżetów reklamowych i biurowych, materiałów dla artystów, wyrobów ze skóry i z imitacji skóry, portfeli,
plecaków, teczek, toreb, torebek, siatek, worków, pasków,
smyczy, parasolek, parasoli, artykułów do dekoracji wnętrz,
wyrobów porcelanowych i szklanych, artykułów ceramicznych, kubków, kubków pamiątkowych, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów i sprzętu sportowego, sprzętu
do windsurfingu, dekoracji świątecznych, gier, zabawek i akcesoriów do zabawy, puzzli, maskotek, klocków, piłek, odzieży i dodatków do odzieży, koszulek, t-shirtów, skarpetek, nakryć głowy, opasek, chust, czapek, kapeluszy, apaszek, szali,
szalików, krawatów, pasków, szelek, nadruków, naprasowanek, wyrobów tekstylnych, artykułów spożywczych, słodyczy, lodów, napojów bezalkoholowych i alkoholowych,
kawy, herbaty, administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje informacji handlowej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, dekoracja wystaw sklepowych, księgowość i rachunkowość,
usługi podatkowe, przygotowywanie zeznań podatkowych,
fakturowanie, obsługa administracyjna firm na zlecenie, prace biurowe, usługi zarządzania biurowego [dla osób trzecich], usługi sekretarskie, fotokopiowanie, maszynopisanie,
obróbka tekstów, powielanie dokumentów, zestawienia statystyczne, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, impresariat w działalności artystycznej, poszukiwania w zakresie patronatu, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, usługi menedżerskie dla
sportowców, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, usługi agencji importowo - eksportowych, usługi aukcyjne, usługi związane z listami prezentów, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie stoisk handlowych, zarządzanie hotelami, zarządzanie
programami refundacji w imieniu osób trzecich, 39 usługi
planowania, organizowania i rezerwacji podróży, wycieczek
i rejsów, usługi świadczone przez przewodników turystycznych, usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, rezerwowanie transportu, usługi w zakresie rezerwacji
biletów na podróże i wycieczki, wypożyczanie środków
transportu, pojazdów rekreacyjnych, meleksów, wózków
spacerowych, rowerów, przyczep, jednostek pływających,
kajaków, łodzi, żaglówek, kombinezonów do nurkowania,
skafandrów dla nurków, 43 usługi w zakresie zakwaterowania
na pobyt czasowy, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, usługi w zakresie zakwaterowania
tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych,
usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], usługi hotelowe, pen-
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sjonaty, usługi w zakresie wynajmu pokojów i kwater, domków letniskowych, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi rezerwacji zakwaterowania turystycznego i wakacyjnego, usługi rezerwacji pokojów i kwater, usługi
rezerwacji restauracji i posiłków, udostępnianie informacji
o usługach tymczasowego zakwaterowania i usługach restauracyjnych, ocena zakwaterowania tymczasowego, udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, udostępnianie
powierzchni na spotkania, świadczenie usług przez hotele,
hostele, motele, pensjonaty, domy gościnne, domy turystyczne, udostępnianie terenów i sprzętu kempingowego,
usługi herbaciarni, kawiarni, łodziami, pizzerii, restauracji, restauracji samoobsługowych, barów, snack-barów, winiarni,
pubów, kafeterii, bufetów, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), oferowanie żywności i napojów dla gości, usługi osobistych kucharzy, doradztwo kulinarne, spersonalizowane usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej,
informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, dekorowanie żywności, dekorowanie ciast, organizowanie bankietów, usługi w zakresie żłobków, placówki opieki
dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi, opieka nad
dziećmi w klubach malucha, domy opieki dla osób starszych,
wynajem budynków przenośnych, wynajem urządzeń
oświetleniowych, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie
dozowników wody pitnej, krzeseł, stołów, bielizny stołowej,
szklanych naczyń i urządzeń do gotowania, usługi doradcze,
informacyjne i konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług.
(210)
(731)
(540)
(540)

501539
(220) 2019 06 26
T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
BEZ NONSENSÓW

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, osprzęt do przetwarzania
danych, urządzenia i przyrządy fotograficzne, urządzenia telefoniczne, aparaty telefoniczne, telefony przenośne, telefony komórkowe, zestawy głośno mówiące, słuchawki telefoniczne, przewody, sprzęt do korzystania z telefonu bez użycia rąk, dyktafony, anteny, baterie do telefonów, ładowarki,
obudowy do telefonów, zestawy słuchawkowe, uchwyty
i pokrowce do telefonów komórkowych, karty PCMCIA, karty
telefoniczne do automatów, karty telefoniczne do telefonów
komórkowych, karty sim, karty magnetyczne kodowane, pamięci przenośne, urządzenia do przetwarzania informacji,
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
danych, dźwięku i obrazu, czyste i zapisane magnetyczne
nośniki danych, audio i video, płyty CD, płyty DVD, oprogramowanie i programy komputerowe, oprogramowanie i programy komputerowe ładowalne, oprogramowanie i programy komputerowe udostępniane za pośrednictwem Internetu, pliki graficzne i muzyczne, dzwonki do ściągnięcia do telefonów komórkowych, komputery przenośne, modemy,
laptopy, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, przenośna
aparatura do radiokomunikacji, telefoniczne urządzenia
nadawcze i zestawy nadawcze, nadajniki telekomunikacyjne,
aparatura radiotelefoniczna, urządzenia GPS, odbiorniki radiowe, interfejsy komputerowe, publikacje elektroniczne,
oprogramowanie i programy komputerowe, programy
i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyj-
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nych, programy i oprogramowanie komputerowe do obsługi usług telekomunikacyjnych, 35 usługi w zakresie reklamy,
organizacja kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek
reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Internetu, usługi marketingowe, usługi impresariów w działalności artystycznej, promowanie zespołów muzycznych, badania opinii publicznej, badania rynku, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom za pośrednictwem punktów informacji konsumenckiej, telefoniczne
udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych
i reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, prezentacja produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży oraz usługi pośrednictwa sprzedaży
urządzeń do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów, urządzeń i przyrządów fotograficznych, urządzeń telefonicznych, aparatów telefonicznych,
przewodów, słuchawek telefonicznych, telefonów przenośnych, telefonów komórkowych, zestawów głośno mówiących, sprzętu do korzystania z telefonu bez użycia rąk, anten,
baterii do telefonów, ładowarek, obudów do telefonów, zestawów słuchawkowych, uchwytów i pokrowców do telefonów komórkowych, kart PCMCIA, kart telefonicznych do automatów, kart telefonicznych do telefonów komórkowych,
kart sim, kart magnetycznych kodowanych, pamięci przenośnych, urządzeń do przetwarzania informacji, współpracujących z komputerami w zakresie przekazywania danych,
dźwięku i obrazu, czystych i zapisanych magnetycznych nośników danych, audio i video, płyt kompaktowych, płyt DVD,
programów komputerowych, komputerów przenośnych,
laptopów, urządzeń do komunikacji wewnętrznej, dyktafonów, odbiorników radiowych, aparatury radiotelefonicznej,
nadajników telekomunikacyjnych, przenośnej aparatury
do radiokomunikacji, modemów, osprzętu do przetwarzania
danych, interfejsów komputerowych, publikacji elektronicznych, plików danych zawierających utwory muzyczne i wizualne, oprogramowania i programów komputerowych, oprogramowania i programów do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, oprogramowania i programów komputerowych
do obsługi usług telekomunikacyjnych, materiałów piśmiennych, wydawnictw muzycznych, literackich i książkowych,
książek, czasopism, gazet, dzienników, periodyków, afiszy, albumów, atlasów, fotografii, kalendarzy, katalogów, map, naklejek, plakatów, prospektów, kopert, biletów, kartek okolicznościowych, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji
pisemnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, terminali komputerowych,
poczty elektronicznej, sieci Internet i Intranet, cyfrowo, dostarczanie pakietów informacji handlowej, informacji o działalności gospodarczej, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi informacji o działalności gospodarczej i handlowej, usługi w zakresie
umożliwiania wymiany informacji i konwersacji w zakresie
działalności gospodarczej i handlowej oraz reklamy w czasie
realnym za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Internetu i telefonów komórkowych, 36 usługi w zakresie pośred-
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nictwa w zawieraniu umów ubezpieczeniowych, umów kredytowych za pośrednictwem telefonu, sieci teleinformatycznych, Internetu, usługi sprawdzania stanu konta za pośrednictwem telefonu, sieci teleinformatycznych, Internetu, usługi dokonywania płatności za pośrednictwem telefonu, sieci
teleinformatycznych, Internetu, informacja o ubezpieczeniach, informacje bankowe, informacje finansowe, emisja
i obsługa kart kredytowych, sponsorowanie finansowe,
sponsorowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych, sportowych, organizacja zbiórek środków
finansowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe, ekologiczne,
38 usługi telekomunikacyjne zawarte w tej klasie, informacja
o telekomunikacji, łączność telefoniczna, łączność za pomocą telefonii komórkowej lub cyfrowej, łączność poprzez sieć
światłowodów, łączność poprzez terminale komputerowe,
przydzielanie użytkownikom dostępu do sieci Internet, zapewnianie dostępu do Internetu, połączenie z Internetem
za pośrednictwem telekomunikacji, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi świadczone przez operatora sieci telefonii komórkowej lub cyfrowej w zakresie obsługi połączeń abonentów, usługi przekazywania głosu i obrazu w systemie przekazu fonicznego i cyfrowego, obsługa
telekonferencji, usługi teleksowe i telefaksowe, usługi w zakresie zbierania i przekazywania informacji dotyczących bieżących wydarzeń, usługi zbierania i przekazywania informacji lokalnej, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych,
przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi poczty elektronicznej,
usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej lub cyfrowej, usługi poczty
głosowej, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, modemów, wypożyczanie urządzeń służących do przesyłania głosu, obrazu i danych za pośrednictwem telefonii analogowej,
cyfrowej, satelitarnej, dzierżawa łączy telefonicznych i linii
telekomunikacyjnych, dzierżawa czasu dostępu do witryn
internetowych, dostarczanie dostępu do sieci komputerowych, przydzielanie dostępu do baz danych, umożliwianie
dostępu do stron internetowych za pośrednictwem telefonii
komórkowej lub cyfrowej bezpośrednio na wyświetlaczu
aparatu telefonicznego, usługi transmisji danych z pamięci
telefonów komórkowych na strony internetowe i ze stron internetowych do pamięci telefonu komórkowego, transmisja
satelitarna, usługi w zakresie umożliwiania wymiany informacji i konwersacji w czasie realnym za pośrednictwem sieci
teleinformatycznych, Internetu, telefonów komórkowych
i cyfrowych, usługi przekazywania informacji lokalnej dotyczącej obszaru, na którym znajduje się odbiorca zgodnie
z indywidualnymi wymaganiami, usługi telekomunikacyjne
świadczone przez portal internetowy obejmujące przesyłanie informacji tekstowych, dźwiękowych i obrazowych
za pośrednictwem Internetu, emisja programów radiowych
i telewizyjnych, usługi umożliwiania dostępu do plików danych zawierających utwory muzyczne i wizualne, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, telefoniczne udzielanie informacji o telekomunikacji, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbioru
informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu,
Intranetu, udostępnianie obiektów telekomunikacyjnych,
udzielanie i zapewnianie dostępu do oprogramowania i programów komputerowych, baz danych, systemów teleinformatycznych, usługi w zakresie umożliwiania wymiany informacji i konwersacji w zakresie działalności gospodarczej
i handlowej oraz reklamy w czasie realnym za pośrednic-
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twem sieci teleinformatycznych, Internetu i telefonów komórkowych, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne
w zakresie wyżej wymienionych usług, 41 usługi nauczania
i rozrywki, usługi dotyczące działalności sportowej i kulturalnej, organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów, wykładów, warsztatów, organizowanie i prowadzenie
zawodów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych, imprez propagujących bieganie i zdrowy styl życia, imprez dobroczynnych, imprez rozrywkowych, koncertów, balów, organizowanie konkursów, plebiscytów, przyznawanie nagród
w dziedzinie sportu, rozrywki, sztuki, fotografii, muzyki, literatury, polityki, nauki, techniki, filmu, organizowanie loterii, organizowanie pokazów, wystaw, targów i ekspozycji tematycznych z zakresu sportu, rozrywki, sztuki, fotografii, muzyki,
literatury, polityki, nauki, techniki, filmu, usługi informacji
o imprezach sportowych, dobroczynnych, rozrywkowych,
usługi informacji o edukacji, rekreacji, usługi klubów zdrowia,
usługi klubów rozrywkowych, usługi klubów nocnych, usługi
parków i klubów rozrywki, usługi studia nagrań, realizacja nagrań audiowizualnych, usługi wydawnicze, publikowanie
książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek, periodyków, usługi wydawnicze wydawnictw muzycznych, usługi komponowania
muzyki, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych i audiowizualnych, usługi w zakresie fotografowania, usługi reporterskie, fotografika artystyczna, filmowanie, przygotowywanie prezentacji audiowizualnych, nagrywanie i montaż programów radiowych i telewizyjnych, obsługa gier w systemie
on-line, usługi dystrybucji biletów, usługi informacji o edukacji i szkoleniach w dziedzinie telekomunikacji, działalności
gospodarczej, finansów, ubezpieczeń, usługi pobierania
i odtwarzania plików danych zawierających utwory muzyczne i wizualne, 42 usługi w zakresie badań naukowych i technicznych, usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, przygotowywanie serwisów internetowych, mianowicie
tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, administrowanie oraz zarządzanie witrynami i stronami internetowymi, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną i konwersja danych z formy elektronicznej z możliwością edycji, wynajmowanie miejsca na serwerach, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów i sieci komputerowych, udostępnianie kreatorów stron internetowych, odzyskiwanie danych z komputerów i telefonów komórkowych,
dostarczanie wyszukiwarek internetowych, wypożyczanie
serwerów (hosting), instalacje, konserwacja, powielanie, aktualizacja, projektowanie, wypożyczanie oprogramowania
i programów komputerowych, usługi projektowania systemów komputerowych, projektowanie, serwisowanie i modernizacja systemów komputerowych, usługi wdrażania systemów komputerowych, usługi programowania komputerowego, projektowanie oprogramowania, leasing oprogramowania i programów komputerowych, usługi udostępniania
oprogramowania i programów komputerowych poprzez
sieci komputerowe, wycena kosztów naprawy, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług.
(210) 501559
(220) 2019 06 26
(731) T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BEZ NONSENSÓW
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, osprzęt do przetwarzania
danych, urządzenia i przyrządy fotograficzne, urządzenia telefoniczne, aparaty telefoniczne, telefony przenośne, telefo-
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ny komórkowe, zestawy głośno mówiące, słuchawki telefoniczne, przewody, sprzęt do korzystania z telefonu bez użycia rąk, dyktafony, anteny, baterie do telefonów, ładowarki,
obudowy do telefonów, zestawy słuchawkowe, uchwyty
i pokrowce do telefonów komórkowych, karty PCMCIA, karty
telefoniczne do automatów, karty telefoniczne do telefonów
komórkowych, karty sim, karty magnetyczne kodowane, pamięci przenośne, urządzenia do przetwarzania informacji,
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
danych, dźwięku i obrazu, czyste i zapisane magnetyczne
nośniki danych, audio i video, płyty CD, płyty DVD, oprogramowanie i programy komputerowe, oprogramowanie i programy komputerowe ładowalne, oprogramowanie i programy komputerowe udostępniane za pośrednictwem Internetu, pliki graficzne i muzyczne, dzwonki do ściągnięcia do telefonów komórkowych, komputery przenośne, modemy,
laptopy, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, przenośna
aparatura do radiokomunikacji, telefoniczne urządzenia
nadawcze i zestawy nadawcze, nadajniki telekomunikacyjne,
aparatura radiotelefoniczna, urządzenia GPS, odbiorniki radiowe, interfejsy komputerowe, publikacje elektroniczne,
oprogramowanie i programy komputerowe, programy
i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy i oprogramowanie komputerowe do obsługi usług telekomunikacyjnych, 35 usługi w zakresie reklamy,
organizacja kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek
reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Internetu, usługi marketingowe, usługi impresariów w działalności artystycznej, promowanie zespołów muzycznych, badania opinii publicznej, badania rynku, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom za pośrednictwem punktów informacji konsumenckiej, telefoniczne
udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych
i reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, prezentacja produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży oraz usługi pośrednictwa sprzedaży
urządzeń do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów, urządzeń i przyrządów fotograficznych, urządzeń telefonicznych, aparatów telefonicznych,
przewodów, słuchawek telefonicznych, telefonów przenośnych, telefonów komórkowych, zestawów głośno mówiących, sprzętu do korzystania z telefonu bez użycia rąk, anten,
baterii do telefonów, ładowarek, obudów do telefonów, zestawów słuchawkowych, uchwytów i pokrowców do telefonów komórkowych, kart PCMCIA, kart telefonicznych do automatów, kart telefonicznych do telefonów komórkowych,
kart sim, kart magnetycznych kodowanych, pamięci przenośnych, urządzeń do przetwarzania informacji, współpracujących z komputerami w zakresie przekazywania danych,
dźwięku i obrazu, czystych i zapisanych magnetycznych nośników danych, audio i video, płyt kompaktowych, płyt DVD,
programów komputerowych, komputerów przenośnych,
laptopów, urządzeń do komunikacji wewnętrznej, dyktafonów, odbiorników radiowych, aparatury radiotelefonicznej,
nadajników telekomunikacyjnych, przenośnej aparatury
do radiokomunikacji, modemów, osprzętu do przetwarzania
danych, interfejsów komputerowych, publikacji elektronicz-
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nych, plików danych zawierających utwory muzyczne i wizualne, oprogramowania i programów komputerowych, oprogramowania i programów do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, oprogramowania i programów komputerowych
do obsługi usług telekomunikacyjnych, materiałów piśmiennych, wydawnictw muzycznych, literackich i książkowych,
książek, czasopism, gazet, dzienników, periodyków, afiszy, albumów, atlasów, fotografii, kalendarzy, katalogów, map, naklejek, plakatów, prospektów, kopert, biletów, kartek okolicznościowych, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji
pisemnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, terminali komputerowych,
poczty elektronicznej, sieci Internet i Intranet, cyfrowo, dostarczanie pakietów informacji handlowej, informacji o działalności gospodarczej, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi informacji o działalności gospodarczej i handlowej, usługi w zakresie
umożliwiania wymiany informacji i konwersacji w zakresie
działalności gospodarczej i handlowej oraz reklamy w czasie
realnym za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Internetu i telefonów komórkowych, 36 usługi w zakresie pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczeniowych, umów kredytowych za pośrednictwem telefonu, sieci teleinformatycznych, Internetu, usługi sprawdzania stanu konta za pośrednictwem telefonu, sieci teleinformatycznych, Internetu, usługi dokonywania płatności za pośrednictwem telefonu, sieci
teleinformatycznych, Internetu, informacja o ubezpieczeniach, informacje bankowe, informacje finansowe, emisja
i obsługa kart kredytowych, sponsorowanie finansowe,
sponsorowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych, sportowych, organizacja zbiórek środków
finansowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe, ekologiczne,
38 usługi telekomunikacyjne zawarte w tej klasie, informacja
o telekomunikacji, łączność telefoniczna, łączność za pomocą telefonii komórkowej lub cyfrowej, łączność poprzez sieć
światłowodów, łączność poprzez terminale komputerowe,
przydzielanie użytkownikom dostępu do sieci Internet, zapewnianie dostępu do Internetu, połączenie z Internetem
za pośrednictwem telekomunikacji, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi świadczone przez operatora sieci telefonii komórkowej lub cyfrowej w zakresie obsługi połączeń abonentów, usługi przekazywania głosu i obrazu w systemie przekazu fonicznego i cyfrowego, obsługa
telekonferencji, usługi teleksowe i telefaksowe, usługi w zakresie zbierania i przekazywania informacji dotyczących bieżących wydarzeń, usługi zbierania i przekazywania informacji lokalnej, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych,
przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi poczty elektronicznej,
usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej lub cyfrowej, usługi poczty
głosowej, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, modemów, wypożyczanie urządzeń służących do przesyłania głosu, obrazu i danych za pośrednictwem telefonii analogowej,
cyfrowej, satelitarnej, dzierżawa łączy telefonicznych i linii
telekomunikacyjnych, dzierżawa czasu dostępu do witryn
internetowych, dostarczanie dostępu do sieci komputerowych, przydzielanie dostępu do baz danych, umożliwianie
dostępu do stron internetowych za pośrednictwem telefonii
komórkowej lub cyfrowej bezpośrednio na wyświetlaczu
aparatu telefonicznego, usługi transmisji danych z pamięci
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telefonów komórkowych na strony internetowe i ze stron internetowych do pamięci telefonu komórkowego, transmisja
satelitarna, usługi w zakresie umożliwiania wymiany informacji i konwersacji w czasie realnym za pośrednictwem sieci
teleinformatycznych, Internetu, telefonów komórkowych
i cyfrowych, usługi przekazywania informacji lokalnej dotyczącej obszaru, na którym znajduje się odbiorca zgodnie
z indywidualnymi wymaganiami, usługi telekomunikacyjne
świadczone przez portal internetowy obejmujące przesyłanie informacji tekstowych, dźwiękowych i obrazowych
za pośrednictwem Internetu, emisja programów radiowych
i telewizyjnych, usługi umożliwiania dostępu do plików danych zawierających utwory muzyczne i wizualne, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, telefoniczne udzielanie informacji o telekomunikacji, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbioru
informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu,
Intranetu, udostępnianie obiektów telekomunikacyjnych,
udzielanie i zapewnianie dostępu do oprogramowania i programów komputerowych, baz danych, systemów teleinformatycznych, usługi w zakresie umożliwiania wymiany informacji i konwersacji w zakresie działalności gospodarczej
i handlowej oraz reklamy w czasie realnym za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Internetu i telefonów komórkowych, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne
w zakresie wyżej wymienionych usług, 41 usługi nauczania
i rozrywki, usługi dotyczące działalności sportowej i kulturalnej, organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów, wykładów, warsztatów, organizowanie i prowadzenie
zawodów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych, imprez propagujących bieganie i zdrowy styl życia, imprez dobroczynnych, imprez rozrywkowych, koncertów, balów, organizowanie konkursów, plebiscytów, przyznawanie nagród
w dziedzinie sportu, rozrywki, sztuki, fotografii, muzyki, literatury, polityki, nauki, techniki, filmu, organizowanie loterii, organizowanie pokazów, wystaw, targów i ekspozycji tematycznych z zakresu sportu, rozrywki, sztuki, fotografii, muzyki,
literatury, polityki, nauki, techniki, filmu, usługi informacji
o imprezach sportowych, dobroczynnych, rozrywkowych,
usługi informacji o edukacji, rekreacji, usługi klubów zdrowia,
usługi klubów rozrywkowych, usługi klubów nocnych, usługi
parków i klubów rozrywki, usługi studia nagrań, realizacja nagrań audiowizualnych, usługi wydawnicze, publikowanie
książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek, periodyków, usługi wydawnicze wydawnictw muzycznych, usługi komponowania
muzyki, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych i audiowizualnych, usługi w zakresie fotografowania, usługi reporterskie, fotografika artystyczna, filmowanie, przygotowywanie prezentacji audiowizualnych, nagrywanie i montaż programów radiowych i telewizyjnych, obsługa gier w systemie
on-line, usługi dystrybucji biletów, usługi informacji o edukacji i szkoleniach w dziedzinie telekomunikacji, działalności
gospodarczej, finansów, ubezpieczeń, usługi pobierania
i odtwarzania plików danych zawierających utwory muzyczne i wizualne, 42 usługi w zakresie badań naukowych i technicznych, usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, przygotowywanie serwisów internetowych, mianowicie
tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, administrowanie oraz zarządzanie witrynami i stronami internetowymi, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną i konwersja danych z formy elektronicznej z możliwością edycji, wynajmowanie miejsca na serwerach, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów i sieci komputerowych, udostępnianie kreatorów stron internetowych, odzyskiwanie danych z komputerów i telefonów komórkowych,
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dostarczanie wyszukiwarek internetowych, wypożyczanie
serwerów (hosting), instalacje, konserwacja, powielanie, aktualizacja, projektowanie, wypożyczanie oprogramowania
i programów komputerowych, usługi projektowania systemów komputerowych, projektowanie, serwisowanie i modernizacja systemów komputerowych, usługi wdrażania systemów komputerowych, usługi programowania komputerowego, projektowanie oprogramowania, leasing oprogramowania i programów komputerowych, usługi udostępniania
oprogramowania i programów komputerowych poprzez
sieci komputerowe, wycena kosztów naprawy, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług.
(210) 503421
(220) 2019 08 12
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Naturell Koenzym Q10 100 Acti-release
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania,
produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne zawarte w tej klasie, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały zawarte
w tej klasie, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty
lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne,
produkty biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność
dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła,
napary lecznicze, leki wzmacniające.
(210)
(731)
(540)
(540)
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(540) KRUK WÓDKA MANUFAKTUROWA Z POLSKIEGO
ŻYTA UŻYWAMY STARYCH I SPRAWDZONYCH
METOD ZESTAWIANIA DESTYLATÓW.
NAPOWIETRZAMY WÓDKĘ W OTWARTYCH
KADZIACH, NALEWAMY, KORKUJEMY I ETYKIETUJEMY
RĘCZNIE. SPIRYTUS: Polski żytni ZAPACH: Neutralny
SMAK: Mocny, nie drapiący, w przełyku łagodny. ZA
JAKOŚĆ RĘCZY Jan Kowalski KRUK WÓDKA narodziła
się w Pałacu Nakomiady z 1705 roku, który dziś żyje
i zachwyca stylem. Dawne majątki ziemskie słynęły
z wykwintnych alkoholi wytwarzanych w rodzinnych
manufakturach. Pieczołowicie przenosimy te
tradycje do dzisiejszego świata. Podobnie jak
dawni mistrzowie rzemiosł, latami zbieraliśmy
doświadczenia, stając się ekspertami od najlepszych
wódek w Polsce. Stworzyliśmy łagodnie filtrowaną
i wolno dojrzewającą KRUK WÓDKA. KRUK jest
symbolem siły, inteligencji i męskiego charakteru
z zamiłowaniem do zabawy i ułańskiej fantazji. Takim
był ptak żyjący przez wiele lat w majątku Nakomiady,
gdzie tajemnica spotyka się z realnym światem.
Oddajemy Wam pełną smaku, znakomicie i ręcznie
wykonaną wódkę. Więcej na: www.krukwodka.
com STWORZONA PRZEZ PASJONATÓW WÓDEK
I DOBREGO ŻYCIA.

(531)

03.07.12, 03.07.25, 07.01.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09,
27.05.10, 25.01.15, 29.01.15
(510), (511) 33 wódki.
507032
(220) 2019 11 21
ASSEMTEC EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pack’n’Watch

(210)
(731)

505539
(220) 2019 10 13
GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
AntiCalc EXPRESS SYSTEM

(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.09.04, 26.04.09, 26.04.14
(510), (511) 45 usługi kontroli bezpieczeństwa bagażu,
paczek, usługi monitorowania systemów bezpieczeństwa
przesyłek, paczek.
(531) 29.01.13, 26.01.03, 24.15.01, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.11
(510), (511) 3 środki do odkamieniania - odkamieniacze
do użytku domowego.
(210) 505588
(220) 2019 10 14
(731) CIAŚ MIKOŁAJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

507391
(220) 2019 11 29
DOM PEŁEN ENERGII SPÓŁKA Z OGRNICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) DOM PEŁEN ENERGII
(510), (511) 35 pomoc w zakresie działalności gospodarczej
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach
franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami

(210)
(731)
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związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach
franchisingu, usługi w zakresie franchisingu, doradztwo
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie doradztwa organizacyjnego i ekonomiczno-finansowego w zakresie budownictwa, 37 usługi
budowlane, nadzór budowlany, konsultacje budowlane,
doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), usługi generalnych wykonawców budowlanych, budowa instalacji wykorzystujących energię geotermiczną, budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną, usługi budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych, 42 usługi
doradcze dotyczące architektury, usługi projektowania
architektonicznego, usługi projektowania budowlanego,
usługi projektowe i doradcze dotyczące budownictwa,
usługi w zakresie doradztwa technicznego w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury, w szczególności
opracowywanie projektów architektonicznych oraz doradztwo w zakresie architektury związane z projektowaniem budowlanym.
508063
(220) 2019 12 14
POZIEMSKI KAROL, KARAŚ MATEUSZ SBM
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SB maffija
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 odzież.
(210) 508359
(220) 2019 12 20
(731) ZIELIŃSKI ŁUKASZ INSIGHT, Skarżysko-Kamienna
(540) (znak słowny)
(540) NATURACEUTYK
(510), (511) 3 kosmetyki, środki czystości, olejki eteryczne,
olejki aromatyczne, antyperspiranty, kosmetyki upiększające,
kosmetyki do kąpieli, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
skóry, szampony, zestawy kosmetyków, substancje zapachowe, kosmetyki dla zwierząt, produkty kosmetologiczne, produkty beauty, 5 produkty lecznicze, produkty farmaceutyczne, suplementy diety, żywność fortyfikowana, dietetyczne
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego
[żywność dietetyczna do celów leczniczych], wyroby medyczne, substancje aktywne, nalewki do celów leczniczych,
preparaty ziołowe, produkty aromaterapeutyczne, żywność
dla niemowląt, preparaty witaminowe, preparaty weterynaryjne, wody mineralne do celów leczniczych, produkty
stomatologiczne, wywary farmaceutyczne, zioła do palenia
do celów leczniczych, węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, środki biobójcze, preparaty medycyny estetycznej,
produkty antyseptyczne.
508502
(220) 2020 01 24
AVETPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) Witamina D3 2000 suplement diety

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.01, 01.03.02, 01.03.13, 01.03.18
(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.
508730
(220) 2020 01 07
ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE - MUZEUM.
REZYDENCJA KRÓLÓW I RZECZYPOSPOLITEJ,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Królowa Warszawy
(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe
i nieprzetworzone ziarna i nasiona, sadzonki roślin, naturalne
rośliny i kwiaty.

(210)
(731)

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

508744
(220) 2020 01 07
GOMULAK GRZEGORZ IPOLSKA, Nowy Sącz
(znak słowno-graficzny)
AE AUTA ELEKTRYCZNE.PL

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.18, 26.13.25
(510), (511) 9 ładowarki do samochodów elektrycznych,
12 samochody elektryczne, samochody osobowe, samochody elektryczne zasilane z sieci, samochody elektryczne z ogniwami paliwowymi, pojazdy elektryczne, pojazdy
napędzane elektrycznie, pojazdy sterowane elektrycznie,
samobieżny pojazd elektryczny, samochody hybrydowe,
samochody hybrydowe zasilane z sieci, pojazdy hybrydowe, 35 usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami
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samochodowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z pojazdami, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pojazdami, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych.
508928
(220) 2020 01 13
IN PLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) Doktor Fit
(510), (511) 41 dostarczanie informacji edukacyjnych, nauczanie w zakresie zdrowia, pisanie i publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych,
publikacja prac naukowych, publikacje multimedialne, publikowanie, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej
w Internecie, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów
edukacyjnych, świadczenie usług edukacyjnych związanych
z dietą, udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, udostępnianie publikacji
elektronicznych, nie do pobrania, udostępnianie z globalnej
sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być
przeglądane, udostępnianie publikacji on-line, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi w zakresie edukacji dietetycznej.
(210)
(731)

(210) 508937
(220) 2020 01 12
(731) CIMOCH PAWEŁ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Miami
(510), (511) 9 muzyczne nagrania dźwiękowe, nagrane
taśmy muzyczne, nagrane dyski kompaktowe, nagrane kasety magnetofonowe, nagrane dyski wideo, nagrane płyty
DVD, nagrane płyty VCD, muzyczne nagrania dźwiękowe
do pobrania, 41 usługi zespołu muzycznego, usługi estradowe, usługi rozrywkowe związane z branżą muzyczną,
usługi w zakresie organizowania koncertów, usługi dostępu
do dzwonków telefonicznych do pobrania muzyki i utworów MP3.
(210) 509071
(220) 2020 01 15
(731) KWIECIEŃ ADRIAN KINETIK, Józefów
(540) (znak słowny)
(540) KINETIK
(510), (511) 10 aparaty do masażu, elektrody do przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów, elektryczne poduszki
grzewcze do użytku medycznego, galwaniczna aparatura
terapeutyczna, lampy do nagrzewania do użytku medycznego, lampy emitujące słoneczne promienie ultrafioletowe
do użytku medycznego, lampy kwarcowe do celów medycznych, lampy ultrafioletowe do celów medycznych, maszyny do ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, opaski
do akupresury, pasy do celów medycznych, elektryczne,
podgrzewane podkłady, elektryczne, do celów leczniczych,
przyrządy do masażu, przyrządy do terapii ciepłem, przyrządy do terapii oddechowej, przyrządy elektroterapeutyczne
do kuracji odchudzających, przyrządy kręgarskie, przyrządy
terapeutyczne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
równoległe poręcze do użytku w terapii leczniczej, stymulatory nerwów i mięśni, urządzenia do ćwiczeń oddechowych,
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urządzenia do ćwiczeń fizycznych do celów leczniczych,
urządzenia do elektrycznej stymulacji mięśni, urządzenia
do leczniczego wzmacniania mięśni, urządzenia do płukania
do celów leczniczych, urządzenia do terapii prądem o niskiej
częstotliwości, urządzenia terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, urządzenia terapeutyczne z gorącym powietrzem,
analizatory do użytku medycznego, anoskopy, aparatura
diagnostyczna do celów medycznych, aparatura elektroniczna do użytku medycznego, audiometry, bronchoskopy,
ciśnieniomierze do użytku medycznego, chromatografy
do użytku medycznego, czujniki do użytku medycznego
w diagnostyce, detektory do zastosowań medycznych, diagnostyczne urządzenia pomiarowe do użytku medycznego, diagnostyczne urządzenia ultradźwiękowe do użytku
medycznego, diagnostyczne przyrządy ultradźwiękowe
do użytku medycznego, elektromagnetyczne urządzenia medyczne, elektrokardiografy, elektrody do badań
do użytku medycznego, elastyczne endoskopy medyczne,
elektromedyczne przyrządy diagnostyczne, elektroniczne
urządzenia do celów medycznych, elektroniczna aparatura
monitorująca do użytku medycznego, endoskopy, ezofagoskopy, fiberoskopy do użytku medycznego, gastroskopy,
hemoglobinometry, igły do biopsji, lampy chirurgiczne, laryngoskopy, medyczne instrumenty słuchowe, medyczne
przyrządy diagnostyczne, młotki neurologiczne do celów
diagnostycznych, membrany do dializy, oftalmometry, oftalmoskopy, otoskopy, narzędzia do diagnostyki medycznej,
przyrządy do badań medycznych, przyrządy wykrywające
do celów medycznych, sondy do celów medycznych, termometry do celów medycznych, stetoskopy medyczne,
szpatułki laryngologiczne do celów medycznych, tomografy
do celów medycznych, urządzenia telemetryczne do celów medycznych, urządzenia do sztucznego oddychania,
28 zabawki, zabawki drewniane, kolejki zabawki, zabawki
pluszowe, zabawki wypchane, zabawki mówiące, zabawki
muzyczne, zabawki elektroniczne, zabawki bujane, zabawki
bambusowe, zabawki dmuchane, zabawki nakręcane, zabawki giętkie, zabawki inteligentne, zabawki modułowe, zabawki edukacyjne, roboty zabawkowe, zabawki budowlane,
zabawki do wanny, zabawki zawierające skarbonki, mechaniczne zabawki akcji, zabawki na baterie, odbijające się zabawki, zabawki tryskające wodą, zabawki do wody, zabawki
do jeżdżenia, zabawki do pchania, zabawki do szkicowania,
zabawki do piaskownicy, zabawki do boksowania, zabawki
do piasku, zabawki do rysowania, zabawki na kółkach, inteligentne pluszowe zabawki, zabawki zdalnie sterowane, nakręcane chodzące zabawki, zabawki z tkanin, zabawki do ciągnięcia, zabawki sterowane radiowo, zabawki dla niemowląt,
zabawki dla dzieci, zabawki wypchane ziarenkami, zabawki
do ściskania, wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne, zabawki z metalu, zabawki mechaniczne [z metalu], elektroniczne
zabawki do nauki, zabawki akcji na baterie, zdalnie obsługiwane latające zabawki, dmuchane zabawki do jeżdżenia, zabawki w kształcie zwierząt, piszczące zabawki do ściskania,
zabawki konstrukcyjne zazębiające się, zabawki wykonane
z drewna, wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, zabawki
z tworzyw sztucznych, nadmuchiwane zabawki do basenu,
zabawki wykonane z gumy, nadmuchiwane zabawki do kąpieli, zabawki typu fidget spinner, helikoptery zabawki sterowane radiowo, zabawki do piętrowego układania, zabawki
rozwojowe dla niemowląt, zwierzęta zabawki napędzane
silnikiem, zabawki w postaci puzzli, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, zabawki związane z magią, zabawki - pojazdy
sterowane elektronicznie, zdalnie sterowane zabawki elektroniczne, nadmuchiwane zabawki przypominające pojazdy
powietrzne, zabawki uruchamiane za pomocą dźwigni, nadmuchiwane zabawki z cienkiej gumy, zabawki na kółkach
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napędzane pedałami, nadmuchiwane zabawki w postaci
łódek, zabawki, które po otworzeniu wyskakują, zabawki
sprzedawane w formie zestawów, zabawki do użytku na zewnątrz, zabawki w postaci urządzeń domowych, zabawki
przystosowane do celów edukacyjnych, zabawki do użytku
w basenach, zabawki do jeżdżenia bez napędu silnikowego,
zabawki do zawieszania w łóżeczkach dziecięcych, zabawki
w postaci imitacji artykułów spożywczych, zabawki w postaci mechanicznych dozowników słodyczy, zabawki do użytku
w wózkach dziecięcych, zabawki w postaci przekształcanych
pojazdów-robotów, roboty zabawki sterowane za pomocą
radia, przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, zabawki imitujące przedmioty używane przez
dorosłych w życiu codziennym, 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie zabawek i sprzętu medycznego, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej świadczone
on-line w zakresie zabawek i sprzętu medycznego.
509117
(220) 2020 01 17
COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RobArtHouse

(210)
(731)

(531) 07.03.11, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 drewno, drewno konstrukcyjne, drewno budowlane, 22 wełna drzewna, 37 budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie,
budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie
wakacyjne, budowa domów, budowa domów na zamówienie, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości, instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, izolowanie budynków, izolacje ścian wewnętrznych
i zewnętrznych, sufitów i dachów, izolowanie budynków,
konstrukcje budynków, usługi budowlane i konstrukcyjne,
usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, izolacja domów.
509220
(220) 2020 01 20
TELEWIZJA PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) puls senior
(510), (511) 9 programy telewizyjne i filmy utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, zapisane nośniki
obrazu, dźwięku i informacji, 16 materiały biurowe, materiały
drukowane, książki, komiksy, 21 kubki, w tym kubki porcelanowe, szklane, plastikowe, ceramiczne, gliniane, kubki papierowe, 25 odzież, w tym koszulki z krótkim lub długim rękawem, koszulki polo, bluzy sportowe, bluzy dresowe, koszule,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, w tym gry planszowe, gry towarzyskie, gry elektroniczne, gry karciane, gry mechaniczne, gry losowe, gry fabularne, 35 reklama towarów
i usług za pomocą jakichkolwiek sposobów i środków komunikacji, z wykorzystaniem wszelkich nośników informacji,
sprzedaż hurtowa i detaliczna niżej wymienionych towarów
z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym:
kosmetyki, wody perfumowane i perfumy, akcesoria samo(210)
(731)
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chodowe, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe,
myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe,
kalkulatory, radioodbiorniki, odtwarzacze płyt kompaktowych, DVD i kaset, galanteria skórzana, materiały papiernicze
oraz akcesoria szkolne i biurowe, akcesoria sportowe i turystyczne, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, zegary
ścienne, zegarki, budziki, breloczki do kluczy [kółka do kluczy
z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], konstrukcje
dmuchane i balony, baloniki, banery, flagi, bombki, znaczki
z logo, krzesełka, kosmetyczki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, kubki, karafki, kieliszki i szklanki, otwieracze do butelek, termosy, wyroby ze szkła i porcelany, worki żeglarskie,
produkty z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych:
ręczniki, chorągiewki, flagi, apaszki jedwabne, bandanki, bezrękawniki, bluzy, T-shirty, kurtki, rękawiczki, czapki, daszki, paski, kapelusze, koszulki polo, krawaty, szale, szaliki, t-shirty,
maskotki, latawce, zabawki, słodycze, napoje, torciki, z myślą
o osobach trzecich tak, by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, usługi wyselekcjonowania wyżej wymienionych towarów z naniesionym
logo jako elementem reklamowo-ozdobnym, 38 usługi telekomunikacyjne obejmujące: nadawanie i rozpowszechnianie
programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, obsługę
przekazu dźwięku i obrazu, obsługę przekazu cyfrowego, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, multimedialne transmisje strumieniowe, komunikację przez terminale komputerowe poprzez transmisje cyfrowe lub satelitarne, techniczne zarządzanie systemami telekomunikacyjnymi, transmisję radiową i telewizyjną, w tym z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
konkursów, festiwali oraz pokazów, usługa polegająca
na emisji radiowej i telewizyjnej, przesyłaniu dźwięku i/lub
obrazu za pomocą kanałów naziemnych i przekazów satelitarnych, łączy światłowodowych i linii miedzianych, w tym
nadawanie przez Internet, usługi w zakresie odbioru lub
transmisji informacji tekstowych i obrazowych niezależnie
od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź
optycznych lub innych środków wykorzystujących energię
elektromagnetyczną, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, nadawanie bezprzewodowe,
nadawanie telewizji kablowej, wypożyczanie czasu dostępu
do światowej sieci, usługi ogłoszeń elektronicznych, przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych, dźwiękowych i multimedialnych z zakresu wiadomości bieżących, hobby, rozrywki i stylu życia, usługi poczty
elektronicznej, udostępnianie internetowych forów dyskusyjnych, przydzielanie dostępu do baz danych, organizacja
i przekazywanie serwisów internetowych www, prowadzenie
portalu internetowego, udostępnianie internetowego forum
dyskusyjnego, obsługa telekonferencji i wideokonferencji,
usługi agencji informacyjnych polegające na zbieraniu i rozpowszechnianiu informacji dotyczących wydarzeń w kraju
i na świecie, usługi VOD, w tym świadczone przez kanały dystrybucji takie, jak set-top-box, strony internetowe, telewizję
hybrydową (Connected TV) i aplikacje mobile (smartfony, tablety), usługi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres
dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania
przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi dostarczania informacji
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on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu
do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego
poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych
usług, wynajem miejsca na strony www, dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych
i zbiorów obrazów w Internecie, zapewnienie dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej (Local Area
Network) jak również umożliwianie dostępu do Internetu
za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych,
41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia i rozrywki, usługi
w zakresie działalności kulturalnej, tj. organizowanie wystaw,
wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, usługi w zakresie organizowania zawartych w tej klasie imprez informacyjnych,
muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, nagrań dźwiękowych i treści multimedialnych, z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, dla celów edukacyjnych, kulturalnych lub rozrywkowych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi wideokonferencji, seminariów,
konkursów i koncertów, spotkań biznesowych, szkoleniowych, usługi produkcji i montażu filmów dokumentalnych
i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem telewizji i Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych
w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi
świadczone przez studia filmowe i studia nagrań, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych, filmowania i nagrywania
obrazu i dźwięku na znanych w stanie techniki nośnikach informacji, usługi organizowania konkursów edukacyjnych lub
rozrywkowych, w tym konkursów za pośrednictwem sms’ów,
usługi produkcji telewizyjnych, programów rozrywkowych,
realizacji i wystawiania spektakli, pisania scenariuszy, usługi
agencji informacyjnych o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych i rekreacji,
ww. usługi prowadzone, gdzie to możliwe, również za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie filmów
on-line nie do pobrania, publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania, fotoreportaże, usługi gier on-line, produkcja filmów innych niż
reklamowe, produkcja, obsługa i prezentacja konkursów, gier
i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie
z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi rozrywkowe polegające
na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci
plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez Internet, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych,
rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek magazynów, czasopism, gazet i innych materiałów drukowanych
niereklamowych, w tym w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, usługi reporterskie, prowadzenie bibliotek.
509268
(220) 2020 01 21
PRZEDSIĘBIORSTWO ZARZĄDZANIA
NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) pzn

(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.01.24
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, ocena i wycena nieruchomości zarządzanie nieruchomościami administrowanie
nieruchomościami, 37 odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, renowacja instalacji elektrycznych, naprawa instalacji
sanitarnych, konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej,
odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych, konserwacja
alarmowych instalacji przeciwpożarowych, konserwacja i naprawy instalacji grzewczej, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych,
instalacja, konserwacja i naprawa alarmów antywłamaniowych, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalacja systemów
telewizji przemysłowej, instalacja systemów zabezpieczających, instalowanie systemów kontroli dostępu, konserwacja
i naprawa systemów kontroli dostępu, konserwacja i serwisowanie systemów alarmów przeciwpożarowych, montaż
i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, instalacja urządzeń sanitarnych: odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa sieci
wodno-kanalizacyjnych, instalacja urządzeń do oszczędzania energii, konserwacja i naprawa instalacji w budynkach,
konserwacja nieruchomości, nadzór budowlany, usługi budowlane, usługi w zakresie remontów budynków, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
budynków, konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, instalacja
urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, montaż i naprawa
instalacji grzewczych, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, naprawa i konserwacja instalacji
gazowych i elektrycznych, usługi sprzątania.
509323
(220) 2020 01 22
MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT ROZWOJU SZTUK
I SPORTÓW WALKI, Głogów
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)
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(531)

01.01.05, 01.01.10, 01.11.08, 21.03.25, 09.03.25, 06.03.02,
26.04.07, 26.04.13, 26.04.16, 26.13.25, 29.01.15
(510), (511) 41 chronometraż imprez sportowych, informacja o rekreacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów sportowych,
produkcja widowisk, wypożyczanie sprzętu sportowego
[z wyjątkiem pojazdów], udostępnianie obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów
zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], wynajmowanie
obiektów sportowych.
509325
(220) 2020 01 22
MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT ROZWOJU SZTUK
I SPORTÓW WALKI, Głogów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTERNATIONAL MODERN JU-JITSU FEDERATION
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(531) 26.04.22, 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 25 odzież, 35 promocja sprzedaży dla osób
trzecich.
(210) 509390
(220) 2020 01 24
(731) BYLICA ŁUKASZ WAWELSKIE ALKOHOLE, Wieliczka
(540) (znak słowny)
(540) Lajkonik
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje, 33 napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, brandy, cydr, dżin, koktajle,
koniaki, likiery, miód pitny, nalewki, whisky, wino, wódka.
(210)
(731)
(540)
(540)

509495
(220) 2020 01 27
MAŚLANEK RADOSŁAW, Bałdowo
(znak słowno-graficzny)
po maluchu

(210)
(731)

(531) 11.03.01, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08
(510), (511) 43 bary, bary przekąskowe, usługi barowe, usługi barów piwnych, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi,
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, dostarczanie informacji o usługach barów, oferowanie żywności
i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków i napojów, puby, serwowanie jedzenia
i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla gości, snack-bary, usługi barów
z sokami, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów.
509501
(220) 2020 01 28
FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń
(540) (znak słowny)
(540) KATARZYNKA
(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)

(531)

02.01.08, 02.01.17, 02.01.23, 05.13.04, 05.03.20, 05.05.20,
05.05.21, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01,
28.03.99, 29.01.14
(510), (511) 41 chronometraż imprez sportowych, informacja o rekreacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów sportowych,
produkcja widowisk, wypożyczanie sprzętu sportowego
[z wyjątkiem pojazdów], udostępnianie obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów
zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], wynajmowanie
obiektów sportowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

509333
(220) 2020 01 22
KOTARBA ANNA, Siepraw
(znak słowno-graficzny)
DISMISSED
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509534
(220) 2020 01 28
STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE GMIN GÓR
SOWICH, Pieszyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Góry Sowie
(210)
(731)

(531) 03.07.05, 03.07.16, 03.07.24, 20.07.02, 26.07.25, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, promocja [reklama] podróży, 39 informacja turystyczna, usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej,
udzielanie informacji turystycznych, udzielanie informacji
turystycznych za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem globalnych sieci
komputerowych, 41 wydawanie przewodników turystycznych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych
związanych z sektorem turystycznym, usługi rekreacyjne,
informacja o rekreacji, informacje o rekreacji, zapewnianie
imprez rekreacyjnych, udostępnianie terenów rekreacyjnych,
organizowanie turniejów rekreacyjnych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, usługi terenów rekreacyjnych, zapewnianie zajęć rekreacyjnych, organizacja zawodów rekreacyjnych,
organizowanie imprez rekreacyjnych, usługi informacyjne
dotyczące rekreacji, usługi informacji o rekreacji, usługi rekreacyjne dotyczące narciarstwa, udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji, zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej
i wypoczynkowej, organizowanie seminariów w celach rekreacyjnych, organizowanie konferencji w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, szkolenie w zakresie zajęć rekreacyjnych, prowadzenie wystaw
w celach rekreacyjnych, organizowanie festynów w celach
rekreacyjnych, organizowanie zjazdów w celach rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, pozamiejskie ośrodki rekreacyjno-sportowe [country club] wyposażone w obiekty i sprzęt sportowy, edukacja i szkolenia
związane z ochroną natury i środowiskiem, usługi ośrodków
dzikiej przyrody [do celów rekreacyjnych], informacja o wypoczynku.
509561
(220) 2020 01 29
M&P PAVLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Marki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Whisky & Friends FESTIVAL
(210)
(731)
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(531) 11.03.01, 11.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

509593
(220) 2020 01 29
WIĘCZKOWSKI PIOTR, Katowice
(znak słowno-graficzny)
OLEJE KATOWICE

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

509601
(220) 2020 01 29
POŁUKARD SEBASTIAN, Wołomin
(znak słowno-graficzny)
TIGER MOTO

(531) 03.01.04, 03.01.16, 24.01.09, 24.01.16, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
z pojazdami nowymi i używanymi, dostarczanie informacji
za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, usługi sprzedaży w zakresie części samochodowych,
aukcje samochodowe, 39 wynajem samochodów, organizowanie wynajmu samochodów, usługi wynajmu pojazdów
samochodowych, usługi agencji rezerwującej wynajem samochodów, usługi rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, udzielanie informacji związanych z usługami wynajmu
samochodów, udzielanie informacji o samochodach do wynajęcia za pośrednictwem Internetu, wypożyczanie samochodów, rezerwacja wypożyczanych samochodów, usługi
w zakresie wypożyczania samochodów, usługi w zakresie
wypożyczania pojazdów samochodowych.
509606
(220) 2020 01 29
SOS MUSIC REMIGIUSZ TRAWIŃSKI I WOJCIECH
ZAGUŁA SPÓŁKA JAWNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) sos music

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń
promocyjnych, organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, konsultacje związane z organizacją kampanii
promocyjnych na rzecz firm, organizowanie i prowadzenie
promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych
i promocyjnych, usługi w zakresie promocji, rozwój kampanii
promocyjnych dla przedsiębiorstw, konsultacje w zakresie
promocji działalności gospodarczej, promocja serii filmów
na rzecz osób trzecich, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, organizowanie
promocji imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy
na cele dobroczynne, usługi reklamy politycznej, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii społecznych, 41 produkcja telewizyjna, produkcja
przedstawień, produkcja filmów, produkcja sztuk, produkcja widowisk, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja
konkursów talentów, produkcja programów telewizyjnych,
produkcja filmów wideo, produkcja studiów filmowych, produkcja przedstawień teatralnych, produkcja przedstawień
muzycznych, produkcja spektakli scenicznych, produkcja
sztuk scenicznych, produkcja teleturniejów telewizyjnych,
produkcja programów dźwiękowych, produkcja koncertów
muzycznych, produkcja programów komediowych, produkcja widowisk na żywo, produkcja przedstawień na żywo, produkcja tematycznych programów telewizyjnych, produkcja
rozrywkowych programów telewizyjnych, produkcja efektów specjalnych do telewizji, produkcja filmów w celach rozrywkowych, usługi w zakresie produkcji widowisk, produkcja
programów telewizyjnych na żywo, wystawianie produkcji
w zakresie lekkiej rozrywki, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy instrumentalistów, produkcja
pokazów rozrywkowych obejmujących występy piosenkarzy, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych seminariach, produkcja materiałów
kursowych rozprowadzanych na seminariach zawodowych,
usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo, produkcja pokazów rewiowych przed publicznością na żywo, produkcja
programów telewizyjnych na żywo w celach rozrywkowych,
produkcja programów telewizyjnych na żywo do celów edukacyjnych, usługi związane z produkcją rozrywki w postaci
telewizji, organizowanie festiwali, prowadzenie festiwali filmowych, organizowanie festiwali do celów rozrywkowych,
organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, organizowanie festiwali
w celach edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach
szkoleniowych, prezentacja koncertów, obsługa koncertów
muzycznych, rozrywka w postaci koncertów, organizowanie
i prowadzenie koncertów, usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, produkcja imprez sportowych na potrzeby telewizji, montaż programów telewizyjnych, prezentowanie programów telewizyjnych, realizowanie rozrywki
w postaci programów telewizyjnych, rozrywka w postaci
toczących się programów telewizyjnych z różnorodnych
dziedzin, imprezy kulturalne, prowadzenie imprez kulturalnych, organizowanie widowisk w celach kulturalnych, organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, organizowanie
imprez w celach kulturalnych, organizowanie wydarzeń muzycznych, organizowanie lokalnych wydarzeń sportowych,

Nr ZT15/2020

organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja imprez
sportowych, produkcja imprez sportowych, organizowanie
społecznych imprez sportowych i kulturalnych, usługi rozrywkowe w postaci organizowania społecznych imprez rozrywkowych, usługi wydawnicze.
509652
(220) 2020 01 31
HOTEL LIDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Darłowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L LIDIA HOTEL
(210)
(731)

(531) 01.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 hotele, restauracje, domy turystyczne.
509667
(220) 2020 01 30
KRZYŻANOWSKA-KURZAC MARTA NEFERE,
Wierzchowisko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Adam toys
(210)
(731)

(531) 03.05.01, 03.05.20, 03.05.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 zabawki.
(210)
(731)
(540)
(540)

509673
(220) 2020 01 30
CHROMIŃSKI KAMIL MAREK, Siedlce
(znak słowno-graficzny)
Lama Glama

Nr ZT15/2020
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(531) 03.02.13, 03.02.15, 03.02.24, 25.01.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 10 butelki do karmienia dzieci, gryzaki pierścienie dla ząbkujących dzieci, gryzaki pierścienie z grzechotką dla ząbkujących dzieci, smoczki dla dzieci, smoczki
niemowlęce, smoczki dla niemowląt, butelki do karmienia
niemowląt, buteleczki do karmienia niemowląt, smoczki
do karmienia niemowląt, masażery do dziąseł dla niemowląt,
artykuły do opieki nad niemowlętami, urządzenia do opieki nad niemowlętami, przyrządy do opieki nad niemowlętami, futerały na butelki do karmienia niemowląt, smoczki
do butelek do karmienia niemowląt, 20 meble, meble domowe, zestawy mebli, meble dla dzieci, meble do pokojów
dziecinnych, łóżka dziecięce, łóżeczka dziecięce, bezpieczne
łóżeczka dziecięce, łóżka składane dla dzieci, łóżeczka dla
małych dzieci, łóżeczka koszyki dla dzieci, chodziki dla dzieci,
siedzenia dla dzieci, siedziska samochodowe dla dzieci, wysokie krzesła dla dzieci, leżaczki dziecięce typu bujaki, maty
do kojców dziecięcych, maty dla dzieci do spania, dopasowane osłonki na poręcze łóżeczka dziecięcego, przenośne
siedzenia kąpielowe dla dzieci do wanien, posłania dziecięce
wykonane z materiału w postaci torby, pościel do łóżeczek
dziecięcych inna niż bielizna pościelowa, poduszki do podpierania do użycia w siedzeniach dla dzieci, krzesełka dla
niemowląt, meble dla niemowląt, zagłówki dla niemowląt,
przewijaki dla niemowląt, kosze dla niemowląt, torby-nosidełka niemowlęce, maty do przewijania niemowląt, stoliki
do przewijania niemowląt, przenośne łóżka dla niemowląt, poduszki do karmienia niemowląt, 25 odzież dziecięca,
spodnie dziecięce, obuwie dla dzieci, koszulki dla dzieci,
majtki dziecięce, wyprawki dziecięce, pajacyki dla dzieci jako
odzież, nakrycia głowy dla dzieci, letnie ubranka dla dzieci,
odzież wierzchnia dla dzieci, kostiumy kąpielowe dla dzieci,
odzież dla małych dzieci, skarpetki dla niemowląt i małych
dzieci, kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, sukienki dla niemowląt i małych dzieci, jednoczęściowa odzież dla
niemowląt i małych dzieci, odzież niemowlęca, body niemowlęce, bielizna dla niemowląt, majtki dla niemowląt, wyprawki dla niemowląt, obuwie dla niemowląt, powijaki dla
niemowląt, odzież wierzchnia dla niemowląt, niepapierowe
śliniaki dla niemowląt, dolne części strojów niemowlęcych,
28 zabawki, zabawki drewniane, kolejki zabawki, zabawki
pluszowe, zabawki wypchane, zabawki mówiące, zabawki
muzyczne, zabawki elektroniczne, zabawki bujane, zabawki
bambusowe, zabawki dmuchane, zabawki nakręcane, zabawki giętkie, zabawki inteligentne, zabawki modułowe, zabawki edukacyjne, roboty zabawkowe, zabawki budowlane,
zabawki do wanny, zabawki zawierające skarbonki, mechaniczne zabawki akcji, zabawki na baterie, odbijające się zabawki, zabawki tryskające wodą, zabawki do wody, zabawki
do jeżdżenia, zabawki do pchania, zabawki do szkicowania,
zabawki do piaskownicy, zabawki do boksowania, zabawki
do piasku, zabawki do rysowania, zabawki na kółkach, inteligentne pluszowe zabawki, zabawki zdalnie sterowane, nakręcane chodzące zabawki, zabawki z tkanin, zabawki do ciągnięcia, zabawki sterowane radiowo, zabawki dla niemowląt,
zabawki dla dzieci, zabawki wypchane ziarenkami, zabawki
do ściskania, wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne, zabawki z metalu, zabawki mechaniczne [z metalu], elektroniczne
zabawki do nauki, zabawki akcji na baterie, zdalnie obsługiwane latające zabawki, dmuchane zabawki do jeżdżenia, zabawki w kształcie zwierząt, piszczące zabawki do ściskania,
zabawki konstrukcyjne zazębiające się, zabawki wykonane
z drewna, wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, zabawki
z tworzyw sztucznych, nadmuchiwane zabawki do basenu,
zabawki wykonane z gumy, nadmuchiwane zabawki do kąpieli, zabawki typu fidget spinner, helikoptery zabawki stero-
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wane radiowo, zabawki do piętrowego układania, zabawki
rozwojowe dla niemowląt, zwierzęta zabawki napędzane
silnikiem, zabawki w postaci puzzli, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, zabawki związane z magią, zabawki - pojazdy
sterowane elektronicznie, zdalnie sterowane zabawki elektroniczne, nadmuchiwane zabawki przypominające pojazdy
powietrzne, zabawki uruchamiane za pomocą dźwigni, nadmuchiwane zabawki z cienkiej gumy, zabawki na kółkach
napędzane pedałami, nadmuchiwane zabawki w postaci
łódek, zabawki, które po otworzeniu wyskakują, zabawki
sprzedawane w formie zestawów, zabawki do użytku na zewnątrz, zabawki w postaci urządzeń domowych, zabawki
przystosowane do celów edukacyjnych, zabawki do użytku
w basenach, zabawki do jeżdżenia bez napędu silnikowego,
zabawki do zawieszania w łóżeczkach dziecięcych, zabawki
w postaci imitacji artykułów spożywczych, zabawki w postaci mechanicznych dozowników słodyczy, zabawki do użytku
w wózkach dziecięcych, zabawki w postaci przekształcanych
pojazdów-robotów, roboty zabawki sterowane za pomocą
radia, przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, zabawki imitujące przedmioty używane przez
dorosłych w życiu codziennym, 35 sprzedaż detaliczna lub
hurtowa następujących towarów: zabawki, akcesoria dla
dzieci, ubrania dziecięce, obuwie dziecięce, meble dla dzieci.
(210)
(731)
(540)
(540)

509691
(220) 2020 01 31
GROSPOL JĘDRUCH SPÓŁKA JAWNA, Ząbki
(znak słowno-graficzny)
Centrum Krzesel.pl

(531) 12.01.09, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej,
za pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe on-line)
oraz sprzedaży wysyłkowej i katalogowej następujących
towarów: krzesła, fotele biurowe, meble, administrowanie
sprzedażą, administrowanie działalnością gospodarczą
w zakresie sklepów detalicznych, usługi w zakresie zamówień on-line, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, zarządzanie programami lojalnościowymi, usługi importowo - eksportowe, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży
produktów i świadczenia usług, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
informacja handlowa, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, reklama, promocja sprzedaży.
(210) 509699
(220) 2020 01 31
(731) Zavod Bulbash Llc., Vendelevo, BY
(540) (znak słowny)
(540) BLUE BIRD
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, gorzkie nalewki, brandy, napoje destylowane, likiery, wstępnie
zmieszane napoje alkoholowe, inne niż na bazie piwa, wódki
[napoje], wódka, whisky, wino.

20

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

509818
(220) 2020 02 04
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KILIŃSKI
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.
(210)
(731)

509834
(220) 2020 02 04
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RZECKI
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.
(210)
(731)

509880
(220) 2020 02 05
LENEXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) LENEXPO
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą.
(210)
(731)

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

509891
(220) 2020 02 05
ROSIŃSKA ANNA MAGDALENA NAILTECH, Plewiska
(znak słowno-graficzny)
NAILTECH

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 8 frezy [narzędzia].
(210)
(731)
(540)
(540)

509904
(220) 2020 02 06
PRZYBYLSKI MICHAŁ, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
PROGRESS
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(540) Pakiet Cyber BNP Paribas
(510), (511) 16 papier i karton, druki, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, materiały szkoleniowe i dydaktyczne,
35 reklama, 36 działalność finansowa, bankowość, 41 nauczanie, kształcenie.
509964
(220) 2020 02 07
MED & LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Viofor THERAPEUTIC NUTRITION SKIN JPS
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki naturalne, kremy do ciała, kremy do twarzy, toniki do twarzy, peelingi do twarzy,
żele do twarzy, żele do ciała, maski kosmetyczne, szampony,
mydła, kosmetyki w formie olejków, 5 suplementy diety, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, 10 urządzenia
medyczne do terapii polem elektromagnetycznym, urządzenia medyczne do terapii promieniowaniem świetlnym, urządzenia do magnetoterapii, urządzenia do magnetostymulacji, urządzenia do ledoterapii, urządzenia do magnetoledoterapii, aparaty do masażu, aparaty medyczne i weterynaryjne,
elektroniczne przyrządy medyczne, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii, elektromedyczne przyrządy do kuracji ujędrniających, lampy do celów medycznych, lasery do celów
medycznych, urządzenia na podczerwień do celów medycznych, urządzenia do terapeutycznego wzmacniania
ciała, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi
sprzedaży świadczone on-line w zakresie: kosmetyków, suplementów diety, urządzeń i aparatów medycznych, 41 usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie pielęgnacji ciała,
szkolenia w zakresie zdrowia, szkolenia w zakresie pielęgnacji
urody, organizowanie spotkań, organizowanie warsztatów,
organizowanie konferencji, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie pielęgnacji ciała za pośrednictwem strony internetowej on-line, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji
urody, zabiegi terapeutyczne dla twarzy i ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy i ciała, salony piękności, fizjoterapia.
509968
(220) 2020 02 07
MED & LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Viofor ŻYWIENIE TERAPEUTYCZNE SKÓRY JPS
(210)
(731)

(531) 18.01.21, 27.05.01
(510), (511) 41 nauka jazdy, szkolenie kierowców, szkolenia
dla dorosłych, kursy szkoleniowe, kursy instruktażowe, nauczanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, doradztwo w zakresie szkoleń, elektroniczna publikacja
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, publikacja
broszur, zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, udostępnianie obiektów i sprzętu do nauczania.
509922
(220) 2020 02 06
BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki naturalne, kremy do ciała, kremy do twarzy, toniki do twarzy, peelingi do twarzy,
żele do twarzy, żele do ciała, maski kosmetyczne, szampony,
mydła, kosmetyki w formie olejków, 5 suplementy diety, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, 10 urządzenia
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medyczne do terapii polem elektromagnetycznym, urządzenia medyczne do terapii promieniowaniem świetlnym, urządzenia do magnetoterapii, urządzenia do magnetostymulacji, urządzenia do ledoterapii, urządzenia do magnetoledoterapii, aparaty do masażu, aparaty medyczne i weterynaryjne,
elektroniczne przyrządy medyczne, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii, elektromedyczne przyrządy do kuracji ujędrniających, lampy do celów medycznych, lasery do celów
medycznych, urządzenia na podczerwień do celów medycznych, urządzenia do terapeutycznego wzmacniania
ciała, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi
sprzedaży świadczone on-line w zakresie: kosmetyków, suplementów diety, urządzeń i aparatów medycznych, 41 usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie pielęgnacji ciała,
szkolenia w zakresie zdrowia, szkolenia w zakresie pielęgnacji
urody, organizowanie spotkań, organizowanie warsztatów,
organizowanie konferencji, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie pielęgnacji ciała za pośrednictwem strony internetowej on-line, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji
urody, zabiegi terapeutyczne dla twarzy i ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy i ciała, salony piękności, fizjoterapia.
509970
(220) 2020 02 07
MED & LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Viofor THERAPEUTIC NUTRITION JPS
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki naturalne, kremy do ciała, kremy do twarzy, toniki do twarzy, peelingi do twarzy,
żele do twarzy, żele do ciała, maski kosmetyczne, szampony,
mydła, kosmetyki w formie olejków, 5 suplementy diety, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, 10 urządzenia
medyczne do terapii polem elektromagnetycznym, urządzenia medyczne do terapii promieniowaniem świetlnym, urządzenia do magnetoterapii, urządzenia do magnetostymulacji, urządzenia do ledoterapii, urządzenia do magnetoledoterapii, aparaty do masażu, aparaty medyczne i weterynaryjne,
elektroniczne przyrządy medyczne, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii, elektromedyczne przyrządy do kuracji ujędrniających, lampy do celów medycznych, lasery do celów
medycznych, urządzenia na podczerwień do celów medycznych, urządzenia do terapeutycznego wzmacniania
ciała, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi
sprzedaży świadczone on-line w zakresie: kosmetyków, suplementów diety, urządzeń i aparatów medycznych, 41 usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie pielęgnacji ciała,
szkolenia w zakresie zdrowia, szkolenia w zakresie pielęgnacji
urody, organizowanie spotkań, organizowanie warsztatów,
organizowanie konferencji, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie pielęgnacji ciała za pośrednictwem strony internetowej on-line, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji
urody, zabiegi terapeutyczne dla twarzy i ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy i ciała, salony piękności, fizjoterapia.
509971
(220) 2020 02 07
MED & LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorów
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) Viofor ŻYWIENIE TERAPEUTYCZNE JPS

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki naturalne, kremy do ciała, kremy do twarzy, toniki do twarzy, peelingi do twarzy,
żele do twarzy, żele do ciała, maski kosmetyczne, szampony,
mydła, kosmetyki w formie olejków, 5 suplementy diety, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, 10 urządzenia
medyczne do terapii polem elektromagnetycznym, urządzenia medyczne do terapii promieniowaniem świetlnym, urządzenia do magnetoterapii, urządzenia do magnetostymulacji, urządzenia do ledoterapii, urządzenia do magnetoledoterapii, aparaty do masażu, aparaty medyczne i weterynaryjne,
elektroniczne przyrządy medyczne, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii, elektromedyczne przyrządy do kuracji ujędrniających, lampy do celów medycznych, lasery do celów
medycznych, urządzenia na podczerwień do celów medycznych, urządzenia do terapeutycznego wzmacniania
ciała, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi
sprzedaży świadczone on-line w zakresie: kosmetyków, suplementów diety, urządzeń i aparatów medycznych, 41 usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie pielęgnacji ciała,
szkolenia w zakresie zdrowia, szkolenia w zakresie pielęgnacji
urody, organizowanie spotkań, organizowanie warsztatów,
organizowanie konferencji, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie pielęgnacji ciała za pośrednictwem strony internetowej on-line, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji
urody, zabiegi terapeutyczne dla twarzy i ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy i ciała, salony piękności, fizjoterapia.
509981
(220) 2020 02 07
KLUB SPORTOWY WARSAW SIRENS
STOWARZYSZENIE KOBIECEJ DRUŻYNY FUTBOLU
AMERYKAŃSKIEGO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARSAW SIRENS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.01.01, 04.02.11
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież gimnastyczna i sportowa, 41 edukacja, rozrywka i sport, instruktaż w zakresie treningu sportowego, instruktaż w zakresie
ćwiczeń fizycznych, kursy szkoleniowe dotyczące sprawno-
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ści fizycznej, kultura fizyczna, nauczanie, trening i instruktaż
sportowy, organizacja turniejów sportowych, organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie zawodów sportowych,
przeprowadzanie wydarzeń sportowych, świadczenie usług
edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, usługi
edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi szkoleniowe w zakresie
utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, usługi szkoleniowe
w zakresie sportu, dostarczanie programów telewizyjnych,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, produkcja filmów, opracowywanie filmów,
informacja o rozrywce, edukacji, rekreacji, organizowanie
konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
publikacje elektroniczne on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, produkcja
filmów, innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, fotoreportaże, informacja o imprezach
rozrywkowych, udostępnianie publikacji elektronicznych,
nie do pobrania, usługi gier oferowane w systemie on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, administrowanie [organizacja] usługami w zakresie gier, informacje dotyczące rozrywki
dostarczanej on-line w zakresie sportu, usługi rozrywkowe
w charakterze meczów i wystaw, dostarczanie informacji
sportowych i rozrywkowych, w tym przez Internet i inne
media, organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych
i meczów, produkcja i dystrybucja programów radiowych,
telewizyjnych i wideo z grami rozrywkowymi i sportowymi
za pośrednictwem sieci komunikacyjnej.
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18 torby, torby sportowe, kosmetyczki, smycze dla zwierząt,
20 budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, 21 zastawa stołowa, sztućce, patelnie, garnki, akcesoria kuchenne,
ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, skrobaczki,
młynki do soli i pieprzu, puszki do przechowywania, słoiki,
kubki, łopatki do użytku kuchennego, zestawy pojemniczków na przyprawy, pojemniki do przechowywania żywności,
lejki kuchenne, tarki kuchenne, miski, pędzelki do makijażu,
szczotki dla zwierząt domowych, rękawice do prac domowych, 24 bielizna pościelowa i koce, poszewki na poduszki
[poszwy na poduszki], poszewki, ceraty [obrusy], podkładki na stół z materiałów tekstylnych, podkładki pod szklanki
z materiałów tekstylnych, zasłony i firany tekstylne lub z tworzyw sztucznych, serwetki tekstylne, serwety na stół niepapierowe, ręczniki, koce dla zwierząt domowych, 25 odzież
sportowa koszulki z krótkim rękawem, legginsy, skarpetki,
skarpetki wchłaniające pot, spodenki sportowe, odzież, bielizna, nakrycia głowy, szaliki, szaliki rurkowe (kominy) na szyję, rękawiczki, odzież dziecięca, 27 maty do jogi, 28 hantle,
hantle kettlebell, piłki futbolowe, piłki gumowe, piłki gimnastyczne, piłki sportowe nadmuchiwane, piłki do koszykówki,
torby przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, zabawki, zabawki dla zwierząt.
510031
(220) 2020 02 10
TFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) # kocham muzykę

(210)
(731)

510014
(220) 2020 02 10
GAJEWCZYK WIKTOR FIRMA HANDLOWA
GAJEWCZYK BIS, Zduńska Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAJOWY

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, 33 wódka.
510027
(220) 2020 02 10
ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eloy
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 3 zestaw kosmetyków, kosmetyki do makijażu, 5 pieluchy [pieluszki dziecięce], 14 biżuteria, 16 plakaty,
serwetki papierowe, serwetki tekstylne, książki dla dzieci,

(531) 26.13.01, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 filmy animowane, filmy rysunkowe, nagrane
filmy, filmy kinematograficzne, filmy wideo, matryce filmów,
film kinematograficzny, naświetlony, filmy rysunkowe animowane, wstępnie nagrane filmy, naświetlone filmy światłoczułe, filmy do pobrania, naświetlone taśmy filmowe, wstępnie
nagrane filmy kinematograficzne, wstępnie nagrane filmy
kinowe, nagrania wideo z filmami, płyty wideo z nagranymi filmami animowanymi, filmy o zwiększonej czułości,
naświetlone, naświetlone filmy o podwyższonej czułości,
animowane filmy rysunkowe w postaci filmów kinematograficznych, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach,
urządzenia do nadawania programów telewizyjnych, 16 albumy kolekcjonerskie, ilustrowane albumy, artykuły biurowe
z wyjątkiem mebli, broszury, kalendarze, książki upominkowe, książki informacyjne, książki z plakatami, torby papierowe, 18 torby płócienne, torby podróżne, torby uniwersalne,
torby sportowe, torby do pracy, niewielkie torby podróżne,
torby na ramię, torby na odzież sportową, torby na ubrania,
torby na zakupy, torby na parasole, torby na książki, torby
na wyjazdy weekendowe, torby plażowe, torby turystyczne, 21 kubki, kubki porcelanowe, kubki papierowe, kubki
do kawy, kubki podróżne, 25 odzież, swetry, odzież treningowa, szaliki-odzież, nauszniki-odzież, kombinezony - odzież,
kurtki- odzież, ogrzewacze rąk jako odzież, pikowane kurtkiodzież, opaski na głowę- odzież, 35 reklama w zakresie fil-
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mów kinowych, reklamowanie filmów kinematograficznych,
reklama zewnętrzna, reklama banerowa, reklama radiowa, reklama i marketing, reklama w czasopismach, reklama i usługi
reklamowe, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama
w Internecie dla osób trzecich, reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki
komunikacji, usługi merchandisingu, organizacja konkursów w celach reklamowych, 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 transmisja programów
telewizyjnych, emisja abonowanych programów telewizyjnych, transmisja programów radiowych i telewizyjnych,
nadawanie programów telewizyjnych i radiowych, nadawanie programów telewizyjnych drogą satelitarną, nadawanie
i transmisja programów radiowych, nadawanie i transmisja
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programów telewizyjnych, nadawanie programów w telewizji, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie
programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie programów przez satelitę, 41 organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], usługi rozrywkowe, prezentacja filmów,
przedstawianie filmów, wypożyczanie filmów, produkowanie filmów, pokazy filmowe, produkcja filmów, rozrywka
filmowa, pokazy filmów kinowych, planowanie pokazów filmów, usługi wypożyczania filmów, usługi dystrybucji filmów,
usługi pokazów filmowych, pokazy filmów kinematograficznych, usługi rozrywkowe w postaci filmów, produkcja filmów
na płytach DVD i CD-ROM, produkcja rozrywkowych programów telewizyjnych, realizacja telewizyjnych programów
rozrywkowych, prezentowanie programów telewizyjnych,
produkcja programów telewizyjnych, montaż programów
telewizyjnych, produkcja programów radiowych lub programów telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych
na żywo, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
przygotowywanie programów radiowych i telewizyjnych,
udzielanie informacji dotyczących programów telewizyjnych, produkcja tematycznych programów telewizyjnych,
rozrywka z udziałem muzyki, organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], konkursy muzyczne, organizowanie
konkursów, organizacja konkursów muzycznych, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, wykonywanie
programów muzycznych, usługi edukacyjne w postaci muzycznych programów telewizyjnych, realizacja programów
rozrywkowych na żywo, pokazy uprzednio nagranych programów rozrywkowych, produkcja programów telewizyjnych na żywo w celach rozrywkowych, przygotowywanie
programów rozrywkowych do emisji, produkcja radiowych
programów rozrywkowych, przygotowywanie programów
rozrywkowych dla kin, udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i on-line,
42 prowadzenie serwerów i portali internetowych.
510068
(220) 2020 02 11
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAINA WĘDLIN Na co dzień

(210)
(731)

(531) 24.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, wędliny.
(210) 510070
(220) 2020 02 11
(731) LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA, Lubliniec
(540) (znak słowny)
(540) La Vida
(510), (511) 27 wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych.
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510081
(220) 2020 02 11
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAINA WĘDLIN Select
(210)
(731)
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remont nieruchomości, remontowanie budynków, renowacja budynków, usługi konstrukcyjne, usługi naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych,
usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi
doradcze dotyczące remontów budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi doradcze
i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi odnawiania
budynków, usługi odnawiania mieszkań, usługi w zakresie
remontów budynków.
510140
(220) 2020 02 12
MAGA FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dawidy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGA SMAKI AZJI

(210)
(731)

(531) 24.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, wędliny.
510090
(220) 2020 02 11
ŁUCZAK PAWEŁ FIRMA REMONTOWO-HANDLOWA
REMHOUSE, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) Firma Remontowo Handlowa RemHouse Łuczak
Paweł
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: rolety metalowe, metalowe rolety zewnętrzne
do kierowania światła, rolety okienne zewnętrzne metalowe,
metalowe parapety okienne, parapety z materiałów metalowych, okna aluminiowe, okna metalowe, okna skrzynkowe
metalowe, metalowe okna dachowe, okna żaluzjowe metalowe, okna ścienne z metalu, metalowe okna świetlikowe
do użytku w budynkach, metalowe okna dachowe w kształcie kopuły, drzwi aluminiowe, drzwi metalowe, zewnętrzne
drzwi metalowe, metalowe drzwi harmonijkowe, metalowe
drzwi przeciwpożarowe, oszklone drzwi metalowe, drzwi
wahadłowe metalowe, metalowe drzwi izolujące, metalowe
drzwi przesuwne, drzwi metalowe do budynków, aluminiowe drzwi do mieszkań, futryny do drzwi metalowe, metalowe
ramy do drzwi, metalowe ościeżnice do drzwi, niemetalowe
rolety zewnętrzne do okien, niemetalowe rolety antywłamaniowe, drewniane rolety zwijane do użytku zewnętrznego,
progi i parapety z materiałów niemetalowych, niemetalowe
parapety okienne, okna szklane, okna witrażowe, okna winylowe, okna niemetalowe, okna żaluzjowe niemetalowe, niemetalowe okna świetlikowe do budynków, okna dachowe
wykonane z tworzyw sztucznych, okna żaluzjowe ze szkła
do budynków, niemetalowe okna przesuwne w płaszczyźnie pionowej, drzwi drewniane, drzwi niemetalowe, drzwi
szklane, drzwi lustrzane, drzwi winylowe, drzwi ochronne
niemetalowe, niemetalowe drzwi zewnętrzne, drzwi ognioodporne niemetalowe, niemetalowe drzwi oszklone, drzwi
wahadłowe niemetalowe, niemetalowe drzwi harmonijkowe, drewniane ościeżnice drzwiowe, futryny drzwiowe
drewniane, futryny drzwiowe niemetalowe, szklane drzwi
do budynków, niemetalowe ościeżnice do drzwi, niemetalowe futryny do drzwi, rolety okienne, rolety wewnętrzne,
rolety termoizolacyjne, rolety materiałowe wewnętrzne,
wewnętrzne rolety wykonane z drewna, rolety wewnętrzne
metalowe ukierunkowujące światło, rolety do użytku wewnętrznego, rolety bambusowe, rolety austriackie, 37 usługi
budowlane, usługi remontowe, budowa części budynków,
(210)
(731)

(531) 02.01.01, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 konserwowe, mrożone, suszone i gotowane
warzywa, konserwowe, mrożone, suszone i gotowane owoce, przetworzone kiełki warzyw, przetworzone kiełki fasoli,
sałatki i surówki warzywne, sałatki i surówki owocowe, sałatki
i surówki owocowo-warzywne, sałatki warzywno-mięsne, sałatki warzywno-rybne, sałatki gotowe, warzywa w puszkach,
owoce w puszkach, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, składniki do sporządzenia zup, zupy, buliony, preparaty do produkcji
bulionu, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, kapusta kwaszona, owoce
kandyzowane, przecier pomidorowy, sok pomidorowy
do gotowania, przecier jabłkowy, dania gotowe warzywne,
gotowe dania składające się głównie z mięsa, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, przekąski ziemniaczane, krokiety, pasty do kanapek na bazie mięs, ryb, jajek, serów, warzyw,
roślin strączkowych, owoców oraz mieszanek tych produktów, masło z orzechów, suszone jadalne algi, algi do celów
kulinarnych, oleje i tłuszcze jadalne, olej sojowy, olej sezamowy, oleje z orzechów, 30 dania i potrawy gotowe zawierające
makaron, dania i potrawy gotowe zawierające ryż, gotowe
dania i potrawy na bazie makaronu, kaszy lub ryżu, gotowe dania i potrawy na bazie zbóż, gotowe dania i potrawy
na bazie zbóż zawierające mieszanki sałat z sosem, gotowe
dania i potrawy na bazie zbóż z dodatkiem mięsnym, gotowe dania i potrawy na bazie zbóż z dodatkiem nabiałowym,
gotowe dania i potrawy na bazie makaronu, kaszy lub ryżu
zawierające mieszanki sałat z sosem, gotowe dania i potrawy
na bazie makaronu, kaszy lub ryżu z dodatkiem mięsnym,
gotowe dania i potrawy na bazie makaronu, kaszy lub ryżu
z dodatkiem nabiałowym, dania i potrawy gotowe suche lub
płynne, zawierające głównie makaron, dania i potrawy gotowe suche lub płynne, zawierające głównie ryż, kaszę lub
inne zboża, gotowe przekąski na bazie zbóż, zboża, zboża
przetworzone, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, pierożki, makaron gotowy, makarony spożywcze, chiński maka-
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ron instant, ryż, ryż gotowy, przyprawy, przyprawy korzenne,
sosy, dresingi, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sos sojowy,
półprodukty do produkcji sosów i dresingów, keczup, majonezy, musztarda, naleśniki, pizze, kanapki, kukurydza prażona
(popcorn), sushi, 31 świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła,
w tym paczkowane, świeże warzywa na sałatki, pakowane,
świeże owoce na sałatki, pakowane, mieszanki owocowe
[świeże], świeże owoce i warzywa, świeże sałaty oraz świeże warzywa liściaste myte i pakowane, gotowe do spożycia,
nasiona, świeże kiełki fasoli, świeże kiełki roślin strączkowych,
świeże nasiona roślin strączkowych, mieszanki świeżych warzyw na patelnię, mieszanki świeżych warzyw do pieczenia
w piekarniku, mieszanki świeżych warzyw na grilla, mieszanki świeżych warzyw na koktajl.
(210) 510153
(220) 2020 02 12
(731) Toyo Shinyaku Co., Ltd., Fukuoka, JP
(540) (znak słowny)
(540) FLAVIA
(510), (511) 3 kosmetyki, produkty kosmetyczne, mianowicie preparaty do pielęgnacji skóry, toniki do skóry, mleczka
do twarzy i balsamy do celów kosmetycznych, balsamy do skóry, serum pielęgnacyjne, kremy kosmetyczne, żele do celów
kosmetycznych, balsamy do opalania, preparaty do makijażu,
podkłady do makijażu, puder kosmetyczny do twarzy, puder,
szminki w kremie do ust, kremy do rąk, olejki eteryczne do celów kosmetycznych, maseczki upiększające do twarzy, mydło,
preparaty do oczyszczania twarzy, preparaty do demakijażu,
szampony do włosów, płukanki do włosów, olejki do kąpieli
i sole do kąpieli, preparaty do kąpieli nie do celów medycznych, olejki eteryczne, wyroby perfumeryjne.
510190
(220) 2020 02 14
E-FILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) JPKomat
(510), (511) 9 programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, optyczne nośniki
danych, przenośne pamięci komputerowe elektronicznie,
optycznie, magnetycznie zapisane dane i oprogramowanie
komputerowe, 35 usługi w zakresie podatków, usługi przygotowania zeznań podatkowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, wszystkie usługi powyższe świadczone także za pomocą Internetu, dystrybucja
materiałów reklamowych, reklama, reklamy korespondencyjne, reklama prasowa, reklama telewizyjna, reklama radiowa,
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 42 projektowanie, aktualizacja, wypożyczanie,
powielanie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, udostępnianie platformy informatycznej umożliwiające wygodne wypełnianie formularzy w wersji elektronicznej, konwersja danych przez programy komputerowe, usługi konwersji danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, wypożyczanie
serwerów (hosting), wynajmowanie powierzchni dyskowej
komputerów, wypożyczanie programów komputerowych,
wszystkie powyższe usługi świadczone także za pośrednictwem Internetu, 45 usługi prawne, licencjonowanie programów komputerowych, licencjonowanie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, wszystkie powyższe
usługi świadczone także za pośrednictwem Internetu.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)
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510288
(220) 2020 02 17
LISTOWSKI SZYMON PROMIL-LAB, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
0‰ Polskie Centrum Kalibracji

(531)

01.17.11, 01.17.25, 26.04.04, 26.04.16, 24.17.25, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 1 alkomaty chemiczne jako chemia wykrywająca alkohol, 9 alkoholomierze, analizatory powietrza, przyrządy pomiarowe, wykrywacze, dekodery, 10 przyrządy
do wdmuchiwania proszków lub gazów.
(210)
(731)
(540)
(540)

510308
(220) 2020 02 17
LISTOWSKI SZYMON PROMIL-LAB, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
PROMIL-LAB

(531) 15.09.25, 19.11.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 alkomaty chemiczne jako chemia wykrywająca alkohol, 9 alkoholomierze, analizatory powietrza, przyrządy pomiarowe, wykrywacze, detektory, 10 przyrządy
do wdmuchiwania proszków lub gazów.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

510373
(220) 2020 02 19
WAWERSKI WIEŃCZYSŁAW, Mszana
(znak słowno-graficzny)
Danusin Wawerski

24.09.02, 24.09.13, 05.01.03, 24.01.03, 24.01.05, 24.01.10,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 31 karp żywy, ryby żywe, żywe ryby, inne niż
do spożycia przez ludzi.
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510483
(220) 2020 02 21
DRONZIKOWSKA-ZAJĄC BEATA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
AKADEMIA ortolan

(531) 01.01.02, 25.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt,
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
510545
(220) 2020 02 24
SUPERLIGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPERLIGA KOBIET
(210)
(731)

(531)

02.03.08, 02.03.23, 26.01.04, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 35 reklama, reklama banerowa, reklama radiowa,
reklama korespondencyjna, reklama zewnętrzna, reklama
i marketing, reklama w czasopismach, reklama na billboardach elektronicznych, promowanie (reklama) działalności
gospodarczej, reklama i usługi reklamowe, reklama biznesowych stron internetowych, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama on-line poprzez komputerowe sieci
komunikacyjne, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych
z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, tworzenie
tekstów reklamowych, usługi public relations, usługi reklamowe, promocyjne i public relations, agencja public relations, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, testy (tworzenie reklamowych i sponsorowanych -),
promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, plakaty reklamowe (rozlepianie -), rozpowszechnianie reklam poprzez
Internet, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i pro-
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mocyjnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
w Internecie, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, materiałów
drukowanych, próbek), rozpowszechnianie reklam dla osób
trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej on-line w Internecie, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych
(ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek), 38 transmisje telewizyjne, programy telewizyjne (transmisja -), usługi
emisji radiowej, telewizyjnej i kablowej, rozpowszechnianie
programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, 41 informacja o imprezach rozrywkowych, zawody
sportowe (organizowanie -), usługi sportowe, organizowanie
zajęć sportowych i zawodów sportowych, przeprowadzanie
imprez sportowych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, przygotowanie imprez sportowych, organizowanie zawodów
sportowych i imprez sportowych, produkcja imprez sportowych, usługi klubów sportowych, prowadzenie zawodów
sportowych, organizowanie turniejów sportowych, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizowanie zawodów
sportowych, organizowanie imprez sportowych, zawodów
i turniejów sportowych, edukacja, rozrywka i sport, usługi
rozrywkowe związane ze sportem, udzielanie informacji
związanych ze sportem, udostępnianie aktualności związanych ze sportem, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, organizowanie imprez i zawodów sportowych, organizowanie imprez i konkursów sportowych, organizowanie
zawodów i imprez sportowych, organizowanie i zarządzanie
imprezami sportowymi, prowadzenie imprez sportowych
na żywo, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych,
zarządzanie imprezami na rzecz klubów sportowych, organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie zawodów sportowych, usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych,
udzielanie informacji związanych z wydarzeniami sportowymi, usługi informacyjne w zakresie biletów na wydarzenia sportowe, organizowanie imprez w celach kulturalnych,
rozrywkowych i sportowych, telewizyjne usługi rozrywkowe,
świadczenie usług w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, widowiska nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej.
510604
(220) 2020 02 25
EUROBIURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IGO CHEM
(210)
(731)

(531)

26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 01.01.01, 01.01.09, 27.05.01,
29.01.01
(510), (511) 1 preparaty chemiczne do impregnacji wodoodpornej murów, dodatki chemiczne do użytku w impregnacji wodoodpornej, zwłaszcza powierzchni betonowych,
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gipsowych i tynków mineralnych, mieszanki uodparniające
na czynniki pogodowe do impregnacji betonu, impregnaty
do zewnętrznych powierzchni budynków, powłoki ochronne do impregnacji wodoodpornej powierzchni budynków,
preparaty chemiczne dla przemysłu, chemikalia organiczne
do czyszczenia, 3 środki toaletowe, środki czyszczące, środki nawilżające, środki do demakijażu, środki oczyszczające
skórę, środki odświeżające powietrze, środki zapachowe
do pomieszczeń, środki do usuwania plam, środki do polerowania mebli, środki do czyszczenia rąk, środki do czyszczenia toalet, środki do usuwania kamienia, środki ochronne
do prania, środki do zmywarek, środki czyszczące do celów
do gospodarstwa domowego, środki do czyszczenia okien,
środki do polerowania podłóg i mebli, środki czyszczące
w sprayu do użytku domowego i przemysłowego, preparaty do prania, preparaty do czyszczenia i polerowania skóry
i butów, środki do usuwania lakierów, mydła dezynfekujące,
oleje czyszczące, papier polerujący, papier ścierny, woski
do parkietów, pasty do butów, pasty do podłóg, preparaty
do udrażniania rur, sole wybielające, środki do szorowania,
produkty toaletowe, mydło przemysłowe, przemysłowe
środki ścierne.
(210)
(731)
(540)
(540)
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do mebli metalowych, wyrobów z drewna, korka, trzciny,
wikliny, rogu, kości, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, obrazów, ram, ramek obrazowych, zegarów, wyrobów
szklanych, porcelanowych i ceramicznych, naczyń stołowych, wyposażenia wnętrz, narzut na łóżka, obrusów, bielizny pościelowej, kołder, dywanów, kilimów, mat, sztucznych
kwiatów, sprzętu oświetleniowego, artykułów użytku domowego, artykułów dekoracyjnych, serwet, serwisów z metali szlachetnych, sztućców, srebra stołowego, cyny, srebra,
przedstawicielstwo firm zagranicznych, fachowe doradztwo
handlowe, 42 usługi w zakresie projektowania i dekoracji
wnętrz, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi
w zakresie wyposażenia wnętrz, projektowanie techniczne,
usługi w zakresie projektowania mebli do kuchni, salonów,
mieszkań, domów.
510687
(220) 2020 02 26
REMET CNC TECHNOLOGY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łowisko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REMET CNC TECHNOLOGY
(210)
(731)

510611
(220) 2020 02 25
LEWAŃSKI JAROSŁAW GOLD, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Lewański

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 torby, portfele, siatki na zakupy, torby na zakupy, wizytowniki, walizy, walizki ze skóry lub ze skóry wtórnej, walizki, tornistry szkolne, bigle do torebek, torebki, torby
turystyczne, torby sportowe, torby podróżne, torby plażowe,
torby na zakupy, torby na kółkach, torby (koperty, woreczki)
ze skóry, do pakowania teki, dyplomatki, skórzane pasy, portmonetki, portfele, plecaki, parasolki, kuferki, kuferki na kosmetyki [bez wyposażenia], kufry bagażowe, kufry podróżne,
etui na klucze, aktówki, teczki.
510632
(220) 2020 02 25
MIKOMAX POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H HOOF

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 26.01.01, 26.01.04, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 20 meble i ich części, meble stylowe, wyroby
z drewna, lustra, ramy i ramki do obrazów, meble dziecięce:
kołyski, kojce, łóżeczka, pojemniki na zabawki, chodziki dla
dzieci, wysokie krzesła dla dzieci, stojak do wanienki, meble biurowe i szkolne, 35 pośrednictwo handlowe w obrocie meblami, wyrobami z drewna i wyrobami wyposażenia
wnętrz, sprzętu oświetleniowego, artykułów użytku domowego, artykułów dekoracyjnych, obrazami, zegarami, sprzedaż w ramach prowadzonego salonu, sklepu i/lub hurtowni
mebli i ich części, mebli stylowych, mebli biurowych i szkolnych, mebli kempingowych, mebli metalowych i osprzętu

(531) 26.11.02, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do produkcji zrębków
drewnianych i rozdrabniania drewna tj. rębaki, zespoły tnące, łuparki, noże tnące, świdry, rozdrabniarki gałęzi, ładowacze, chwytaki, 40 obróbka skrawaniem metali tj. toczenie,
wiercenie, frezowanie, wytaczanie, wiórkowanie, struganie,
szlifowanie, przeciąganie, polerowanie, ostrzenie, cięcie, obróbka cieplna i cieplno-chemiczna metali, usługi wycinania
plazmą, laserem, walcowanie i krawędziowanie blach, usługi
spawalnicze, obróbka skrawaniem korpusów maszyn, ram,
płyt i elementów maszyn i urządzeń, 42 projektowanie,
badania i analizy techniczne, próby, ekspertyzy techniczne,
doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie budowy
urządzeń do rozdrabniania drewna, opracowywania technologii ich wykonania.
510720
(220) 2020 02 27
THÉA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Blephamed
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy
kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny do pielęgnacji
włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny
do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty toaletowe, woda utleniona do celów kosmetycznych, kosmetyki
w formie żeli, żele oczyszczające, żele do kąpieli, żele nawilżające, żele do włosów, żele pod oczy, żele opóźniające starzenie,
żele pod prysznic, żele do opalania, żele do demakijażu, żele
do twarzy, żele do rąk, żele do ciała, nielecznicze żele do kąpieli, mydła w postaci żelu, nielecznicze maści, maści do celów
kosmetycznych, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, środki
do czyszczenia zębów, barwniki do celów kosmetycznych, detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz
inne niż do celów medycznych, środki przeciwpotowe, detergenty, środki antypoślizgowe, aromaty, antyperspiranty, barwniki kosmetyczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi,
(210)
(731)
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preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty,
mydła dezodoryzujące, ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje
eteryczne, olejki esencjonalne, farby do celów kosmetycznych,
preparaty do golenia, mydło do golenia, kadzidełka, kadzidła,
ozdoby do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych
włosów, woda kolońska, środki do konserwacji skóry, maseczki
kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki do odchudzania, wazelina, zestawy kosmetyczne, kosmetyki upiększające,
kremy, kremy wybielające do skóry, kremy do rąk, kremy pod
oczy, kremy do twarzy, kremy do ciała, kremy nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów, kwiaty jako
baza do perfum, lakiery, środki lotne stosowane jako detergenty,
fotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder
do makijażu, pudry do różnych zastosowań, mieszaniny zapachowe, mleczka kosmetyczne, preparaty do mycia, mydełka,
mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, odświeżacze do ust w aerozolu, olejki do celów kosmetycznych, olejki
do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do opalania, preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji dłoni, preparaty do pielęgnacji
paznokci, płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomady do celów kosmetycznych, pomadki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, ściereczki nasączone detergentami,
środki do czyszczenia zębów, talk, produkty toaletowe, toniki
kosmetyczne, odświeżacze do ust, preparaty do pielęgnacji
jamy ustnej, waciki, wata do celów kosmetycznych, woda zapachowa, woda toaletowa, sole wybielające, żele do wybielania zębów, zmywacze do paznokci, produkty kosmetyczne dla
zwierząt domowych, 5 leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów
medycznych, żywność dietetyczna przystosowana do celów
medycznych, napoje dietetyczne przystosowane do celów
medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, lecznicze
środki do czyszczenia zębów, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, maści do celów farmaceutycznych, żele do celów farmaceutycznych, materiały opatrunkowe,
medyczne, odżywcze suplementy diety, płyny do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana do celów
medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów
medycznych, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały do plombowania zębów, materiały dentystyczne, środki odkażające, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne
do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, dodatki odżywcze do celów leczniczych: czopki, kapsułki do celów
farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki z opłatków
farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, lekarstwa do picia, napoje lecznicze, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych,
środki do odkażania i opatrywania ran, środki bakteriobójcze
i grzybobójcze, środki antyseptyczne, preparaty antyseptyczne
po goleniu, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze.
(210)
(731)
(540)
(540)

510725
(220) 2020 02 27
STANISZEWSKI MARCIN, Poznań
(znak słowno-graficzny)
SkySupport

Nr ZT15/2020

(531) 18.05.03, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 doradztwo prawne, opiniowanie i ekspertyzy z zakresu prawa, porady prawne, wyszukiwanie, kompilacja i dostarczanie informacji prawnych, opracowywanie
ekspertyz, opinii i analiz prawnych, usługi w zakresie badań
prawnych, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów
prawnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące zagadnień prawnych, usługi prawne w zakresie
ekonomii, finansów, rachunkowości, księgowości, podatków,
ubezpieczeń, kadr i płac, marketingu, działalności gospodarczej, nieruchomości, usługi pomocy w sprawach spornych,
usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi
w zakresie sporów sądowych, usługi w zakresie dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych, usługi prawne związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne,
usługi informacji prawnej, usługi wsparcia prawnego, usługi
prawne pro bono, usługi prawne w zakresie mediacji, usługi
rejestracyjne (prawne), usługi w zakresie pomocy prawnej,
usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], usługi
związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne],
usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi doradcze związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi prawne związane z negocjacją
kontraktów dla osób trzecich.
(210) 510744
(220) 2020 02 27
(731) SKULIMOWSKI SZYMON WPNINJA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) wpmusta
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, mianowicie udostępnianie na żywo i on-line filmów instruktażowych, screencastów,
seminariów internetowych, zajęć i warsztatów z zakresu blogowania i zarządzania treścią internetową, udostępnianie
publikacji on-line w postaci czasopism z zakresu projektowania i zarządzania stronami internetowymi, w tym artykułów
instruktażowych i wiadomości biznesowych na temat oprogramowania do projektowania i zarządzania stronami internetowymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

510747
(220) 2020 02 27
SUCHOCKI MARCIN DH5, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
KULTURA SMAKU

(531) 26.11.02, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, zarządzanie biznesowe dla sklepów, usługi
w zakresie dekorowania wystaw sklepowych, usługi w zakresie
aranżacji wystaw sklepów detalicznych, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do napojów, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu
do żywności, usługi sklepów detalicznych on-line związane
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi reklamowe w zakresie zwiększania świadomości społecznej na te-
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mat korzyści z robienia zakupów w lokalnych sklepach, administrowanie sprzedażą, dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, informacje na temat metod sprzedaży,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, konsultacje w zakresie technik sprzedaży
i programów sprzedaży, usługi zarządzania sprzedażą, usługi
handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, usługi
handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, usługi handlu
detalicznego związane z przyrządami do przygotowywania
żywności, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą
subskrybowanych pudełek zawierających czekoladki, usługi
handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych
pudełek zawierających piwo, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających
żywność, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z lodami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami
piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z owocami morza, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z deserami, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, 42 projektowanie dekoracji
wnętrz dla sklepów, usługi w zakresie projektowania wyposażenia sklepów, usługi w zakresie projektowania wnętrz sklepów,
usługi projektowe w zakresie wystaw sklepowych, usługi w zakresie projektowania dotyczące wnętrz sklepów, usługi doradcze w zakresie projektowania wyposażenia sklepów, 43 obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), bary przekąskowe, bary sałatkowe,
bary szybkiej obsługi [snack-bary], dekorowanie ciast, dekorowanie żywności, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, herbaciarnie, kafeterie [bufety], kontraktowe usługi w zakresie żywności, oferowanie żywności i napojów
dla gości, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie
żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, restauracje samoobsługowe, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, serwowanie jedzenia i napojów,
serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie napojów
w małych browarniach, serwowanie żywności i napojów dla
gości, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów z sokami, usługi barów i restauracji, usługi
doradców w zakresie win, usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach
klientów, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności
i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia w napoje, usługi zaopatrzenia w żywność, winiarnie.
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(210) 510799
(220) 2020 02 28
(731) ZAWADA WIOLETTA MALU MALU, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MALU MALU WIOLETTA ZAWADA
(510), (511) 41 stylizacja paznokci - szkolenia, manicure, pedicure, kosmetyczne, fryzjerskie, 44 zabiegi pielęgnacyjne
dłoni i stóp, zabiegi kosmetyczne, fryzjerskie, usługi pielęgnacyjne stóp i dłoni, zabiegi kosmetyczne ciała, włosów,
porady kosmetyczne fryzjerskie, usługi stylizacji wizerunku.
510800
(220) 2020 02 28
IZOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łąki Kozielskie
(540) (znak słowny)
(540) multibit
(510), (511) 17 farby izolacyjne, filc izolacyjny, folie izolacyjne, izolacyjne taśmy, tkaniny, materiały ognioodporne, materiały ciepłochronne, wełna mineralna, materiały uszczelniające, wata szklana do izolacji, żywice sztuczne i syntetyczne,
materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych,
19 bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla
budownictwa, bitumy, pokrycia dachowe, gonty, papa, taśmy smołowane dla budownictwa.
(210)
(731)

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

510803
(220) 2020 02 28
ŻYDEK MICHAŁ TADEUSZ, Piekary Śląskie
(znak słowno-graficzny)
SILESIA paddock

(531) 25.07.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi menedżerskie dla sportowców, 38 prowadzenie portalu internetowego z dziedziny zawodów Le
Mans, 41 organizowanie zawodów sportowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

510805
(220) 2020 02 28
GOIK ADAM, Katowice
(znak słowno-graficzny)
CONTRAKT MATERIALS

(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 lasery, nie do celów medycznych, 35 reklama,
zarządzanie w działalności gospodarczej, prace biurowe,
promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(210)
(731)
(540)
(540)

510815
(220) 2020 02 28
GOIK ADAM, Katowice
(znak słowno-graficzny)
CONTRAKT-MATERIALS
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(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 lasery, nie do celów medycznych, 35 reklama,
zarządzanie w działalności gospodarczej, prace biurowe,
promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(210) 510912
(220) 2020 03 02
(731) Red Bull GmbH, Fuschl am See, AT
(540) (znak słowny)
(540) CZERWONY BYK
(510), (511) 32 piwo, woda mineralna, woda gazowana, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy do wyrobu napojów, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów.
510921
(220) 2020 03 03
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) dropiCe
(510), (511) 5 leki dla ludzi, produkty i preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, suplementy dietetyczne i odżywcze, odżywki do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, dodatki witaminowe i mineralne, musujące tabletki witaminowe, napoje witaminizowane, preparaty multiwitaminowe, preparaty przeciwwirusowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety,
mineralne suplementy diety dla ludzi, witaminy i preparaty
witaminowe, zioła lecznicze, drażetki [lekarstwa], guma
do żucia do celów medycznych, żelki witaminowe.
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za granicą, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia finansowe, pozostałe ubezpieczenia
osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia zawierane za pomocą Internetu, usługi w ramach prowadzenia
agencji ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi finansowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

511001
(220) 2020 03 04
NOWAKOWSKI TOMASZ P.P.H.U. ARPAX, Rędziny
(znak słowno-graficzny)
arpax

(210)
(731)

510971
(220) 2020 03 04
AKCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nakło nad Notecią
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPEED
(210)
(731)

(531) 02.05.22, 02.05.23, 26.11.01, 26.11.12, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 28 piłki do gier i zabaw, piłki gumowe, piłki gimnastyczne, zabawki i sprzęt sportowy z tworzyw sztucznych,
35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz sprzedaży wysyłkowej piłek do gier i zabaw, piłek
gumowych, piłek gimnastycznych, zabawek i sprzętu sportowego z tworzyw sztucznych.
511022
(220) 2020 03 05
MM APART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MERCADO PARK
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 syfony brodzikowe.
510986
(220) 2020 03 04
MENTOR UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MU mentor UBEZPIECZENIA
(210)
(731)

(531) 26.03.01, 26.11.02, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 ubezpieczenia, usługi ubezpieczeniowe,
w tym indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie,
ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym, rentowe, posagowe, ubezpieczenia zdrowotne, wypadkowe
i chorobowe, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wydatków, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych, w tym leczenia

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 majątek nieruchomy (wynajem lokali).
(210)
(731)
(540)
(540)

511023
(220) 2020 03 05
MATUSIEWICZ MARTA NATALIA, Zielona Góra
(znak słowno-graficzny)
Smile Secret

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 żele do wybielania zębów, preparaty wybielające do zębów, paski wybielające zęby, proszek do zębów,
środki do czyszczenia zębów, pasty wybielające do zębów,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów.
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511060
(220) 2020 03 05
URGENT R. SZCZĘSNY, M. WIĘŹNIAK SPÓŁKA JAWNA,
Skępe
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) urgent

(210)
(731)

(531) 03.05.17, 27.05.01
(510), (511) 9 buty [obuwie ochronne], obuwie ochronne
[przeciw wypadkom lub urazom], ochronne obuwie robocze, obuwie chroniące przed ogniem, obuwie chroniące
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, obuwie
ochronne przeciw wyciekom chemicznym, obuwie ochronne chroniące przed wypadkami lub urazami, obuwie ochronne zapobiegające wypadkom lub urazom, izolowana odzież
ochronna zabezpieczająca przed wypadkami lub urazami,
ochronna odzież robocza [chroniąca przed wypadkami lub
urazami], odzież chroniąca przed urazami, odzież chroniąca przed wypadkami, odzież do ochrony przed działaniem
środków chemicznych, odzież ochronna chroniąca przed
urazami, odzież odblaskowa do zapobiegania wypadkom,
rękawice do ochrony przed wypadkami lub urazami, kółka
odblaskowe na odzież, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
antypoślizgowe akcesoria do obuwia, bezrękawniki, bojówki, buty nieprzemakalne, buty robocze, buty skórzane,
buty sznurowane, buty wodoodporne, buty wsuwane, buty
za kostkę, daszki [nakrycia głowy], daszki jako nakrycia głowy,
długie kurtki, dolne części ubrań [odzież], funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne,
grube kurtki, gumiaki, gumowce, kalosze, kalosze [wkładane
na obuwie], kamizelki [bezrękawniki], kamizelki do ochrony
przed wiatrem, kamizelki pikowane, kamizelki puchowe, kamizelki z polaru, kominiarki, koszule, koszule codzienne, krótkie kurtki ciepłe, krótkie spodnie, kurtki [odzież], kurtki bez
rękawów, kurtki bluzy, kurtki dresowe, kurtki nieprzemakalne, kurtki odblaskowe, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem,
kurtki wiatroszczelne, kurtki wierzchnie, kurtki z dzianiny
polarowej, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kurtki z rękawami, obuwie gumowe, obuwie robocze,
ocieplacze na nogi [getry], ocieplane kamizelki, ocieplane
kurtki, odzież nieprzemakalna, odzież ochronna zakładana na ubrania, odzież przeciwdeszczowa, odzież robocza,
odzież wiatroszczelna, odzież wodoodporna, okrycia przeciwdeszczowe, okrycia robocze [kombinezony], pikowane
kurtki [odzież], polary, pulowery bez rękawów, pulowery bez
rękawów [odzież], pulowery z polaru, rękawiczki [odzież],
rybaczki, skarpetki, skarpety sportowe, skarpety termoaktywne, spodnie, spodnie dresowe, spodnie nieprzemakalne,
spodnie przeciwdeszczowe, spodnie wiatroszczelne, spodnie
wierzchnie, szorty [odzież], sztormiaki [odzież], wkładki
do obuwia, 35 usługi importowo - eksportowe w zakresie
następujących produktów: buty [obuwie ochronne], obuwie ochronne [przeciw wypadkom lub urazom], ochronne
obuwie robocze, obuwie chroniące przed ogniem, obuwie
chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
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obuwie ochronne przeciw wyciekom chemicznym, obuwie
ochronne chroniące przed wypadkami lub urazami, obuwie
ochronne zapobiegające wypadkom lub urazom, izolowana odzież ochronna zabezpieczająca przed wypadkami lub
urazami, ochronna odzież robocza [chroniąca przed wypadkami lub urazami], odzież chroniąca przed urazami, odzież
chroniąca przed wypadkami, odzież do ochrony przed
działaniem środków chemicznych, odzież ochronna chroniąca przed urazami, odzież odblaskowa do zapobiegania
wypadkom, rękawice do ochrony przed wypadkami lub urazami, kółka odblaskowe na odzież, odzież, obuwie, nakrycia
głowy, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, bezrękawniki,
bojówki, buty nieprzemakalne, buty robocze, buty skórzane, buty sznurowane, buty wodoodporne, buty wsuwane,
buty za kostkę, daszki [nakrycia głowy], daszki jako nakrycia
głowy, długie kurtki, dolne części ubrań [odzież], funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, grube kurtki, gumiaki, gumowce, kalosze, kalosze
[wkładane na obuwie], kamizelki [bezrękawniki], kamizelki
do ochrony przed wiatrem, kamizelki pikowane, kamizelki
puchowe, kamizelki z polaru, kominiarki, koszule, koszule codzienne, krótkie kurtki ciepłe, krótkie spodnie, kurtki [odzież],
kurtki bez rękawów, kurtki bluzy, kurtki dresowe, kurtki nieprzemakalne, kurtki odblaskowe, kurtki przeciwdeszczowe
z kapturem, kurtki wiatroszczelne, kurtki wierzchnie, kurtki
z dzianiny polarowej, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kurtki z rękawami, obuwie gumowe, obuwie
robocze, ocieplacze na nogi [getry], ocieplane kamizelki,
ocieplane kurtki, odzież nieprzemakalna, odzież ochronna
zakładana na ubrania, odzież przeciwdeszczowa, odzież robocza, odzież wiatroszczelna, odzież wodoodporna, okrycia
przeciwdeszczowe, okrycia robocze [kombinezony], pikowane kurtki [odzież], polary, pulowery bez rękawów, pulowery bez rękawów [odzież], pulowery z polaru, rękawiczki
[odzież], rybaczki, skarpetki, skarpety sportowe, skarpety
termoaktywne, spodnie, spodnie dresowe, spodnie nieprzemakalne, spodnie przeciwdeszczowe, spodnie wiatroszczelne, spodnie wierzchnie, szorty [odzież], sztormiaki [odzież],
wkładki do obuwia, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
następujących towarów: buty [obuwie ochronne], obuwie ochronne [przeciw wypadkom lub urazom], ochronne
obuwie robocze, obuwie chroniące przed ogniem, obuwie
chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
obuwie ochronne przeciw wyciekom chemicznym, obuwie
ochronne chroniące przed wypadkami lub urazami, obuwie
ochronne zapobiegające wypadkom lub urazom, izolowana odzież ochronna zabezpieczająca przed wypadkami lub
urazami, ochronna odzież robocza [chroniąca przed wypadkami lub urazami], odzież chroniąca przed urazami, odzież
chroniąca przed wypadkami, odzież do ochrony przed
działaniem środków chemicznych, odzież ochronna chroniąca przed urazami, odzież odblaskowa do zapobiegania
wypadkom, rękawice do ochrony przed wypadkami lub urazami, kółka odblaskowe na odzież, odzież, obuwie, nakrycia
głowy, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, bezrękawniki,
bojówki, buty nieprzemakalne, buty robocze, buty skórzane, buty sznurowane, buty wodoodporne, buty wsuwane,
buty za kostkę, daszki [nakrycia głowy], daszki jako nakrycia
głowy, długie kurtki, dolne części ubrań [odzież], funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, grube kurtki, gumiaki, gumowce, kalosze, kalosze
[wkładane na obuwie], kamizelki [bezrękawniki], kamizelki
do ochrony przed wiatrem, kamizelki pikowane, kamizelki
puchowe, kamizelki z polaru, kominiarki, koszule, koszule codzienne, krótkie kurtki ciepłe, krótkie spodnie, kurtki [odzież],
kurtki bez rękawów, kurtki bluzy, kurtki dresowe, kurtki nieprzemakalne, kurtki odblaskowe, kurtki przeciwdeszczowe
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z kapturem, kurtki wiatroszczelne, kurtki wierzchnie, kurtki
z dzianiny polarowej, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kurtki z rękawami, obuwie gumowe, obuwie
robocze, ocieplacze na nogi [getry], ocieplane kamizelki,
ocieplane kurtki, odzież nieprzemakalna, odzież ochronna
zakładana na ubrania, odzież przeciwdeszczowa, odzież robocza, odzież wiatroszczelna, odzież wodoodporna, okrycia
przeciwdeszczowe, okrycia robocze [kombinezony], pikowane kurtki [odzież], polary, pulowery bez rękawów, pulowery bez rękawów [odzież], pulowery z polaru, rękawiczki
[odzież], rybaczki, skarpetki, skarpety sportowe, skarpety
termoaktywne, spodnie, spodnie dresowe, spodnie nieprzemakalne, spodnie przeciwdeszczowe, spodnie wiatroszczelne, spodnie wierzchnie, szorty [odzież], sztormiaki [odzież],
wkładki do obuwia.
511110
(220) 2020 03 06
HUT-TRANS KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świętochłowice
(540) (znak słowny)
(540) HTK 900 H
(510), (511) 6 blachy trudnościeralne HTK 900 H.

(210)
(731)

Nr ZT15/2020

(540) EDIBAZZAR

(531) 17.02.04, 26.04.03, 26.04.11, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego zegarków, biżuterii i akcesoriów typu portfele, paski
i etui.
(210)
(731)
(540)
(540)

511218
(220) 2020 03 09
SALEREK SŁAWOMIR, Lublin
(znak słowno-graficzny)
P3 Probiominerał SUPLEMENT DIETY ms

511113
(220) 2020 03 06
92728
(320) 2019 09 16
(330) KZ
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak słowny)
(540) NAREV
(510), (511) 32 piwo i napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(310)
(731)

511123
(220) 2020 03 06
HUT-TRANS KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świętochłowice
(540) (znak słowny)
(540) HTK 700 H
(510), (511) 6 blachy trudnościeralne HTK 700 H.

(210)
(731)

511129
(220) 2020 03 06
HUT-TRANS KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świętochłowice
(540) (znak słowny)
(540) HTK 1000 H
(510), (511) 6 blachy trudnościeralne HTK 1000 H.
(210)
(731)

511144
(220) 2020 03 04
CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice
(540) (znak słowny)
(540) Lasocki. Moje odkrycie.
(510), (511) 18 torebki, walizki, torby podróżne, walizy, torby
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, parasole i parasolki, aktówki, dyplomatki, aktówki [wyroby skórzane], teczki i aktówki, zestawy podróżne, zestawy
podróżne [wyroby skórzane], 25 obuwie, odzież, nakrycia
głowy.

(531)

26.03.05, 26.03.06, 26.03.07, 26.03.11, 26.03.18, 26.04.22,
26.03.22, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 1 materiały mineralne do filtracji wody, 3 kremy,
odżywki, balsamy, kosmetyki na bazie probiominerałów,
5 probiominerały, preparaty z probiominerałami dla celów
medycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

511220
(220) 2020 03 09
SALEREK SŁAWOMIR, Lublin
(znak słowno-graficzny)
P3 Probiominerał SUPLEMENT DIETY

(210)
(731)

511208
(220) 2020 03 09
JEWELRY & WATCHES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(531)

26.03.01, 26.03.05, 26.03.06, 26.03.07, 26.03.17, 26.03.22,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 1 materiały mineralne do filtracji wody, 3 kremy,
odżywki, balsamy, kosmetyki na bazie probiominerałów,
5 probiominerały, preparaty z probiominerałami dla celów
medycznych.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

510288, 510308, 510604, 511218, 511220

3

503421, 505539, 508359, 509964, 509968, 509970, 509971, 510027, 510153, 510604, 510720, 511023, 511218,
511220

5

503421, 508359, 508502, 509964, 509968, 509970, 509971, 510027, 510720, 510921, 511218, 511220

6

511110, 511123, 511129

7

510687

8

509891

9

501539, 501559, 508744, 508937, 509220, 509501, 510031, 510190, 510288, 510308, 510805, 510815, 511060

10

509071, 509673, 509964, 509968, 509970, 509971, 510288, 510308

11

510971

12

508744

14

510027

16

509220, 509501, 509922, 510027, 510031

17

510800

18

510027, 510031, 510611, 511144

19

509117, 510800

20

509673, 510027, 510632

21

509220, 510027, 510031

22

509117

24

510027

25

508063, 509220, 509333, 509673, 509981, 510027, 510031, 511060, 511144

27

510027, 510070

28

509071, 509220, 509667, 509673, 510027, 511001

29

510068, 510081, 510140

30

509501, 510140

31

508730, 510140, 510373

32

509390, 510014, 510912, 511113

33

505588, 509390, 509561, 509699, 509818, 509834, 510014, 511113

35

501322, 501539, 501559, 507391, 508744, 509071, 509220, 509333, 509501, 509534, 509593, 509601, 509606,
509673, 509691, 509880, 509922, 509964, 509968, 509970, 509971, 510031, 510090, 510190, 510545, 510632,
510747, 510803, 510805, 510815, 511001, 511060, 511208

36

501539, 501559, 509268, 509922, 510986, 511022

37

507391, 509117, 509268, 510090

38

501539, 501559, 509220, 510031, 510545, 510803

39

501322, 509534, 509601

40

510687

41

501539, 501559, 508928, 508937, 509220, 509323, 509325, 509501, 509534, 509606, 509904, 509922, 509964,
509968, 509970, 509971, 509981, 510031, 510483, 510545, 510744, 510799, 510803
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1

42

501539, 501559, 507391, 510031, 510190, 510632, 510687, 510747

43

492271, 501322, 509495, 509501, 509652, 510483, 510747

44

492271, 509964, 509968, 509970, 509971, 510799

45

507032, 510190, 510725

Nr ZT15/2020

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

510031
510288
509667
508744
510483
505539
511001
501539
501559
510720
509699
509691
510805
510815
510912
510373
509333
508928
507391
510921
511208
510027

KRUK WÓDKA MANUFAKTUROWA
Z POLSKIEGO ŻYTA UŻYWAMY STARYCH
I SPRAWDZONYCH METOD ZESTAWIANIA
DESTYLATÓW. NAPOWIETRZAMY WÓDKĘ
W OTWARTYCH KADZIACH, NALEWAMY,
KORKUJEMY I ETYKIETUJEMY RĘCZNIE.
SPIRYTUS: Polski żytni ZAPACH: Neutralny
SMAK: Mocny, nie drapiący, w przełyku
łagodny. ZA JAKOŚĆ RĘCZY Jan Kowalski
KRUK WÓDKA narodziła się w Pałacu
Nakomiady z 1705 roku, który dziś żyje
i zachwyca stylem. Dawne majątki ziemskie
słynęły z wykwintnych alkoholi wytwarzanych
w rodzinnych manufakturach. Pieczołowicie
przenosimy te tradycje do dzisiejszego świata.
Podobnie jak dawni mistrzowie rzemiosł,
latami zbieraliśmy doświadczenia, stając się
ekspertami od najlepszych wódek w Polsce.
Stworzyliśmy łagodnie filtrowaną i wolno
dojrzewającą KRUK WÓDKA. KRUK jest
symbolem siły, inteligencji i męskiego
charakteru z zamiłowaniem do zabawy
i ułańskiej fantazji. Takim był ptak żyjący
przez wiele lat w majątku Nakomiady, gdzie
tajemnica spotyka się z realnym światem.
Oddajemy Wam pełną smaku, znakomicie
i ręcznie wykonaną wódkę.
W KULTURA SMAKU
L LIDIA HOTEL
La Vida
Lajkonik
Lama Glama
Lasocki. Moje odkrycie.
LENEXPO
Lewański
LUKSUS BLISKO NATURY
M MERCADO PARK
MAGA SMAKI AZJI
MALU MALU WIOLETTA ZAWADA
Miami
MU mentor UBEZPIECZENIA
multibit
NAILTECH
NAREV
NATURACEUTYK
Naturell Koenzym Q10 100 Acti-release

510747
509652
510070
509390
509673
511144
509880
510611
492271
511022
510140
510799
508937
510986
510800
509891
511113
508359
503421

# kocham muzykę
0‰ Polskie Centrum Kalibracji
Adam toys
AE AUTA ELEKTRYCZNE.PL
AKADEMIA ortolan
AntiCalc EXPRESS SYSTEM
arpax
BEZ NONSENSÓW
BEZ NONSENSÓW
Blephamed
BLUE BIRD
Centrum Krzesel.pl
CONTRAKT MATERIALS
CONTRAKT-MATERIALS
CZERWONY BYK
Danusin Wawerski
DISMISSED
Doktor Fit
DOM PEŁEN ENERGII
dropiCe
EDIBAZZAR
eloy
Firma Remontowo Handlowa
RemHouse Łuczak Paweł
FLAVIA
GAJOWY
Góry Sowie
H HOOF
HTK 1000 H
HTK 700 H
HTK 900 H
IGO CHEM
INTERNATIONAL MODERN JU-JITSU
FEDERATION
JPKomat
KATARZYNKA
KILIŃSKI
KINETIK
KRAINA WĘDLIN Na co dzień
KRAINA WĘDLIN Select
Królowa Warszawy

510090
510153
510014
509534
510632
511129
511123
511110
510604
509325
510190
509501
509818
509071
510068
510081
508730

36

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

ODETCHNIJ HELEM
OLEJE KATOWICE
P3 Probiominerał SUPLEMENT DIETY ms
P3 Probiominerał SUPLEMENT DIETY
Pack’n’Watch
Pakiet Cyber BNP Paribas
po maluchu
PROGRESS
PROMIL-LAB
puls senior
pzn
REMET CNC TECHNOLOGY
RobArtHouse
RZECKI
SB maffija
SILESIA paddock

1

2

501322
509593
511218
511220
507032
509922
509495
509904
510308
509220
509268
510687
509117
509834
508063
510803

Nr ZT15/2020
2

SkySupport

510725

Smile Secret

511023

sos music

509606

SPEED

510971

SUPERLIGA KOBIET

510545

TIGER MOTO

509601

urgent

511060

Viofor THERAPEUTIC NUTRITION JPS

509970

Viofor THERAPEUTIC NUTRITION SKIN JPS

509964

Viofor ŻYWIENIE TERAPEUTYCZNE JPS

509971

Viofor ŻYWIENIE TERAPEUTYCZNE SKÓRY JPS

509968

WARSAW SIRENS

509981

Whisky & Friends FESTIVAL

509561

Witamina D3 2000 suplement diety

508502

wpmusta

510744

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.
630144A Depilan (2019 11 29)
3
807211
2020 02 13)
CFE: 28.05.00
3, 35, 44
1203264 VETSCAN (2020 03 09)
10
1215116 SOUNDLOGIC (2020 03 10)
CFE: 16.01.04, 26.01.04, 27.05.04,
9, 35, 42
29.01.13
1479249 MEDICOM (2020 02 26)
9
1504109 SHAM ALASEEL (2020 02 06)
CFE: 02.01.01, 28.01.00,
29, 30, 31, 32, 35, 43
29.01.13
1521350 SENICC (2020 02 17)
CFE: 27.05.01
9
1521354 PRINCESS NOORI (2020 02 12)
CFE: 02.03.01, 27.05.10, 29.01.02
30
1521370 DAMLAX (2020 02 10)
CFE: 24.17.20, 26.11.09, 27.05.04
25, 35
1521383 SANJIASAN EDUCATION (2020 02 17)
CFE: 28.03.00
41
1521422 Nitriva (2019 09 20)
1, 31, 35
1521461 (2019 12 24)
CFE: 28.03.00
7
1521481 BORSMAR (2019 12 18)
CFE: 27.05.17
6, 11
1521510 Raycus (2020 02 17, 2019 08 28)
CFE: 26.03.01, 27.05.01
7, 9, 40
1521554 TITAN (2020 02 17)
CFE: 27.05.17
12
1521557 Lashstory (2019 12 30)
CFE: 27.05.01
3
1521628 FORSIO (2020 01 13, 2019 08 12)
CFE: 27.05.01
5, 29, 30, 32, 33, 35,
39
1521686 Bee Swarm Simulator
41
(2019 12 02)
1521699 Playzoom (2019 12 23,
9, 14, 28
2019 12 11)
1521729 easy by tilo (2019 11 15, 2019 10 30) 19, 27
1521730 easy by tilo (2019 11 15, 2019 10 30)
CFE: 26.04.04, 27.05.08, 29.01.12
19, 27
1521765 PROPER CHIPS (2019 12 02)
CFE: 26.03.01, 27.05.02, 29.01.13
29, 30,
1521777 Vironase (2020 02 24)
5

1521779
1521802
1521872
1522085
1522130
1522133
1522139
1522151
1522160
1522170
1522171
1522273
1522325
1522337
1522413
1522416
1522478
1522499
1522538

1522570
1522575

VERTOC (2019 12 27)
CFE: 02.05.01, 27.05.01
41
X XPOOOS (2019 12 23, 2019 06 25)
CFE: 24.13.01, 27.05.02
25
X-CUT (2019 09 04)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
7, 9
SafeWorker (2020 02 17, 2019 10 11)
CFE: 24.17.02, 26.15.01, 27.05.01,
9, 21, 25
29.01.12
NO 8 DE CHANEL (2020 01 15,
3
2019 07 19)
(2020 01 22, 2019 07 24)
CFE: 05.05.11, 08.01.22, 19.03.03,
30
26.11.02, 29.01.13
CALA (2019 11 26, 2019 06 07)
25,
#MAKEHISTORY (2020 01 20, 2019 12 18)
CFE: 03.13.01, 24.17.25, 29.01.04
35
SILHOUETTE S (2019 12 24)
CFE: 27.05.01
3, 8, 10, 41, 44
(2019 12 16)
CFE: 28.03.00
20
QUH (2019 12 16)
CFE: 26.04.04, 27.01.03
7
Lashlab (2019 12 30)
CFE: 27.05.01
3
PUSR (2020 02 24)
9
SPARK LIFESTYLE (2020 02 07,
16, 35, 41
2019 09 19)
CORVUS (2020 02 07)
CFE: 03.07.12, 26.03.02,
31, 32, 34
27.01.16, 29.01.13
ACADEMIC SINGLES (2019 11 22, 2019 07 07)
CFE: 02.09.01, 27.05.01
38, 42, 45
ELLOS (2019 12 11)
3, 14, 18, 25,
iB (2019 09 11, 2019 09 02)
CFE: 27.05.19
35, 41, 43, 45
Gala MOMENTS (2019 09 04, 2019 03 04)
CFE: 26.04.07, 27.05.09,
9, 14, 16, 21, 29, 30,
29.01.13
32, 33, 35, 38, 41,
42, 43
REZEME (2019 10 28)
CFE: 27.05.01
7, 12
EPIFIX (2020 02 12)
5

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1521422

3

630144A,

807211,

1521557,

5

1521628,

1521777,

1522575

6

1521481
1521510,

7

1521461,

8

1522160

9

1215116,
1522325,

1479249,
1522538

10

1203264,

1522160

11

1521481

12

1521554,

1522570

14

1521699,

1522478,

16

1522337,

1522538

18

1522478

19

1521729,

20

1522170

21

1522085,

1522538

25

1521370,

1521802,

27

1521729,

1521730

1522130,

1522160,

1521872,

1522171,

1522570

1521350,

1521510,

1521699,

1522085,

1522139,

1522478

1522273,

1522478

1521872,

1522085,

1522538

1521730

28

1521699

29

1504109,

1521628,

1521765,

1522538

30

1504109,

1521354,

1521628,

1521765,

31

1504109,

1521422,

1522413

32

1504109,

1521628,

1522413,

1522538

1522538
1504109,
1522538

33

1521628,

34

1522413

35

807211,
1522337,

1215116,
1522499,
1522538

38

1522416,

39

1521628

40

1521510

41

1521383,

1521686,

1521779,

42

1215116,

1522416,

1522538

43

1504109,

1522499,

1522538

44

807211,

1522160

45

1522416,

1522499

1522133,

1522538

1521370,

1521422,

1521628,

1522151,

1522160,

1522337,

1522499,

1522538

