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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 ZT23

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.
481199
(220) 2018 01 17
AXES SYSTEM J. RACZYŃSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) moCARZ
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 18.01.09, 18.01.23
(510), (511) 6 stal narzędziowa, 7 alternatory, amortyzatory,
aparaty do oczyszczania acetylenu, mieszanki do betonu,
bębny jako części maszyn, maszyny do prania bielizny, maszyny do produkcji bitumu, brony, maszyny elektromechaniczne dla chemicznego przemysłu, chłodnice do silników,
ciągniki ogrodowe jednoosiowe, palniki gazowe do cięcia,
reduktory ciśnienia, regulatory ciśnienia, zawory ciśnienia,
maszyny i urządzenia do elektrycznego czyszczenia, urządzenia do parowego czyszczenia, urządzenia do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu gazu oraz ziarna, maszyny drenarskie,
maszyny do obróbki drewna, maszyny do budowy dróg,
pneumatyczne i hydrauliczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi, maszyny i urządzenia elektryczne do prania
dywanów, dźwigi do pojazdów, dźwigi samochodowe, rozpylacze do farby, maszyny do filtrowania, filtry jako części
maszyn lub silników, dmuchawy do sprężania, zasysania
i transportu gazu, spalarki do wytwarzania gazu, dozowniki
do gaźników, generatory elektryczności, generatory prądu,
giętarki, gładziarki, głowice cylindrów do silników, głowice
wiertnicze, maszyny do grawerowania, maszyny do gwintowania, klocki, okładziny i szczęki hamulcowe inne niż
do pojazdów, silniki hydrauliczne, turbiny hydrauliczne, instalacje do mycia pojazdów, iskranniki zapłonowe, maszyny
do obróbki kamieni, maszynowe kolektory do zbierania kamienia kotłowego, konwertory katalityczne, zawory klapowe, pistolety dozujące klej, koła pasowe, szlifierskie, zamachowe, kondensatory pary, konwertory paliwa do silników
spalinowych, kopaczki, czerparki, koparki jednoczerpakowe
mechaniczne, kosiarki ogrodowe, koszyczki do łożysk kulkowych, kanały dymowe do kotłów maszynowych, kotły maszynowe parowe, kozły łożyskowe do maszyn, urządzenia
do poruszania i sterowania elektrycznie kurtyn, przyrządy
do lutowania gazowego, łożyska z automatycznym smarowaniem, manipulatory przemysłowe, maszyny dla przędzalnictwa, maszyny do mycia napełniania butelek, maszyny wirujące, membrany do pomp, obrabiarki do metalu,
urządzenia do mycia pojazdów, naczynia zbiorcze, maszyny
do nadmuchu, mechanizmy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, narzędzia, urządzenia mechaniczne do nawijania, nawijarki mechaniczne do rur giętkich, obudowy

maszyn, maszyny dla odlewnictwa, urządzenia do zagęszczania odpadów, odgazowywacze wody pitnej, instalacje
odpylające, pompy odśrodkowe do maszyn, osprzęt kotłów
maszynowych, ostrza części maszyn, ostrzarki maszynowe,
maszyny do pakowania, konwertory paliwa do silników
spalinowych, silniki parowe inne niż do silników lądowych,
pistolety do malowania, podajniki jako części maszyn, podnośniki jako urządzenia, windy, pokrywy części maszyn,
osłony, polerki, pompy powietrzne, próżniowe, na sprężone powietrze, prasy do celów przemysłowych, prowadnice
do maszyn, przenośniki do maszyn pneumatyczne, redukcyjne przekładnie, regulatory jako części maszyn, roboty
jako maszyny, rozdrabniarki, rozpylacze jako maszyny, rozruszniki, separatory wody, silniki napędowe inne niż do silników lądowych, smarownice części maszyn, sterownicze
mechanizmy, tłocznie, suwnice, ugniatarki, walcarki, wciągarki, zawory, złącza, zębate zespoły maszynowe, żurawie
masztowe, urządzenia elektromechaniczne do produkcji
żywności, 8 przyrządy do cięcia: brzeszczoty, cęgi, tarcze
cierne, dłuta, dźwignie, frezy, gwintownice, imadła, klucze
maszynowe, oprawy narzędzi, osełki, ostrzałki, perforatory,
pilniki, pistolety jako narzędzia ręczne, przebijaki, przecinacze, przyrządy, rozpylacze, rozwiertaki, sekatory, stemple,
strugi, szczypce, wiertarki, wytłaczarki, zapadki, 9 urządzenia i przyrządy elektryczne pomiarowe, sygnalizacyjne
i kontrolne, elektroniczne maszyny liczące, sprzęt do przetwarzania danych i komputery wyspecjalizowane, elektryczne przewody drutowe i wyspecjalizowane wiązki kabli elektrycznych do transmisji sygnałów kontrolno - pomiarowych
i sterujących, wyłączniki automatyczne i półautomatyczne, komputerowe wyspecjalizowane systemy operacyjne,
oprogramowanie komputerowe ogólnego przeznaczenia
i programy komputerowe dla telekomunikacyjnych urządzeń transmisyjnych, przełączających, do obsługi poczty
głosowej i do przekazywania komunikatów audio i video,
oprogramowanie komputerowe i urządzenia komputerowe
do przetwarzania danych, audio i wideo, oprogramowanie
komputerowe i urządzenia komputerowe do dostarczania
danych do urządzeń kodujących i dekodujących, oprogramowanie komputerowe i urządzenia komputerowe stosowane do obsługi sprzętu technicznego w tym zwłaszcza
pojazdów samochodowych, oprogramowanie komputerowe i urządzenia komputerowe ułatwiające projektowanie
wspomagane komputerowo, oprogramowanie komputerowe i programy komputerowe do automatycznej obsługi cyklu zamówień między sprzedawcami i producentami, złącza
elektryczne, pióra i wskaźniki elektroniczne, odbiorniki telefoniczne i łącznice telekomunikacyjne i ich części, odbiorniki
sygnałów audio i wideo, rezystory i systemy rezystancyjne,
półprzewodniki, osłony do kabli telekomunikacyjnych transmisyjnych, nadajniki elektronicznych sygnałów cyfrowych
i analogowych, nadajniki telefoniczne, przewody drutowe
telegraficzne, przewody telefoniczne, faksy, telefony cyfrowe, telefony przenośne i telefony komórkowe oraz części
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i podzespoły do tych urządzeń, anteny bezprzewodowe
i ich części, pagery, terminale teleinformatyczne, testery
układów elektrycznych i elektronicznych, modemy, wzmacniacze, konwertery, liczniki impulsów elektronicznych, urządzenia trasujące, multipleksery, asemblery i dezasemblery,
analizatory protokołu, 11 dozowniki, dyfuzory, elektryczne
grzejniki, lampy, elementy grzejne, filtry, gazowa armatura
regulacyjna i bezpieczeństwa przewodów urządzeń gazowych, gazowe lampy, palniki, generatory, grzałki, grzejniki,
instalacje oświetleniowe, wodociągowe, klimatyzacja, instalacja, urządzenia, kolektory słoneczne, komory chłodnicze,
kotły grzewcze, krany, lampy: elektryczne, gazowe, olejowe,
łukowe, wyładowcze, lutownicze, oświetleniowe, laboratoryjne, latarki, latarnie, lodówki, mikrofalowe piece do celów
przemysłowych, aparatura do oczyszczania: gazu, oleju, powietrza, ścieków, urządzenia do ogrzewania na paliwo stałe,
płynne, gazowe parowe, urządzenia i instalacja do oświetlania lampami, palniki acetylenowe, bakteriobójcze do lamp,
gazowe laboratoryjne na alkohol, naftowe, olejowe, żarowe,
parowniki, armatura do pieców, urządzenia grzewcze w piecu, płuczki gazowe, płyty grzejne, podgrzewacze wody,
aparatura do regulacji temperatury, oczyszczania, jonizacji, reflektory do lamp, pojazdów, regulatory ogrzewania,
rozpraszania światła, instalacje do oświetlania, schładzania
wody, suszenia, szafy chłodnicze, urządzenia do uzdatniania
wody, wyciągi wentylacyjne, zasobniki ciepła, zawory regulacyjne, żarówki oświetleniowe.
493051
(220) 2018 11 23
ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ProfiShare
(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych,
nagrane dyski, dyski kompaktowe (audio-wideo), dyski kompaktowe (CD - ROM-y), publikacje elektroniczne (moduły
ładowalne), wszystkie powyższe z wyłączeniem oprogramowania do dozymetrii, oprogramowania do oszacowywania
dawek napromieniowania i obliczania wewnętrznych dawek
napromieniowania, oprogramowania do identyfikacji dawek
gazów lub promieniowania wdychanych lub pochłoniętych
przez osobę, 16 albumy, atlasy, afisze broszury, czasopisma
(periodyki), formularze (blankiety, druki), książki, materiały
do nauczania materiały szkoleniowe i instruktażowe, podręczniki, poradniki plakaty, plansze, publikacje, wydawnictwa
periodyczne, aperiodyczne i akcydensowe, wkładki do wydawnictw oraz inne materiały drukowane prezentujące
w dowolnym układzie informacje wybrane według dowolnie ustalonych kryteriów, 41 nauczanie, kształcenie, doradztwo zawodowe (porady w zakresie edukacji lub kształcenia),
nauczanie, instruktaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, konferencje (organizowanie i obsługa),
organizacja i prowadzenie dydaktyki i nauczania - także
drogą elektroniczną (e-learning), publikacje elektroniczne
on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów (innych
niż teksty reklamowe), teksty (pisanie) inne niż reklamowe,
teksty (publikowanie), udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych,
zawodowe (poradnictwo), porady w zakresie edukacji lub
kształcenia, zjazdy (organizowanie i obsługa), wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone w związku z organizowaniem szkoleń w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.
(210)
(731)
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499296
(220) 2019 04 30
AB LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Smolice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) modulari AB LOGIC MODULAR FLOORING
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 26.04.01, 26.04.07,
26.04.09
(510), (511) 19 parkiety, deski podłogowe, podłogi niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, nadproża niemetalowe,
27 dywany i wykładziny podłogowe, 39 magazynowanie,
wynajem magazynów, pakowanie produktów i towarów,
przewóz samochodami ciężarowymi, pośrednictwo w transporcie, przewożenie ładunków, usługi kurierskie.
(210) 499356
(220) 2019 05 02
(731) CB SPÓŁKA AKCYJNA, Chrząstowice
(540) (znak słowny)
(540) COROTOP BIT X
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane
materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych, przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne i pojedyncze
drobne wyroby metalowe do budowy budynków i dachów,
rury i rurki metalowe, kasy pancerne, rudy - kruszce, metalowe materiały budowlane stosowane w dekarstwie nie ujęte
w innych klasach, kratki okapowe z metalu, ławy kominowe,
stopnie kominiarskie, materiały dekarskie do ochrony przeciwśniegowej, kosze dachowe, wyłazy, klamry dachowe,
belki stropowe metalowe, blacha stalowa ocynowana, płyty
aluminiowe, płyty metalowe, taśmy i arkusze blaszane, okładziny budowlane metalowe, dachówki metalowe, pokrycia
dachów metalowe, folie dachowe metalowe, uszczelki metalowe, okapy kominów, kominy metalowe, nasady kominowe
metalowe, budowlane konstrukcje metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, metalowe materiały zbrojeniowe dla
budownictwa, panele konstrukcyjne metalowe, metalowe
kratki do celów ochronnych, kratownice metalowe, metalowe okapy dachów, kraty metalowe, gwoździe, śruby metalowe, haki do dachówek, haki metalowe, kołki metalowe,
klamry metalowe, kątowniki metalowe, kątowniki metalowe
do dachów, gzymsy metalowe, płyty kotwiące, listwy metalowe, rury metalowe, membrany dachowe metalowe, rynny
metalowe, okna metalowe, okna dachowe metalowe, włazy
okienne metalowe, metalowy osprzęt do okien, okucia metalowe do okien, okucia okienne ozdobne, kołnierze metalowe do okien, ramy i futryny okienne metalowe, metalowe:
okiennice, rolety, żaluzje, ograniczniki do okien, ościeżnice,
metalowe urządzenia do otwierania okien, drzwi, rolet, żaluzji oraz okiennic, 17 artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich
[w tym zawory] oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, plomby, uszczelki i wypełnienia, artykuły
i materiały dźwiękochłonne, artykuły i materiały elektroizolacyjne, artykuły i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające
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przed ogniem, artykuły i materiały termoizolacyjne, bandaże
do węży, materiały wypełniające, uszczelniające, materiały
izolacyjne, rury giętkie niemetalowe, materiały izolacyjne
stosowane w dekarstwie, taśmy kominowe kalenicowe, folie
i membrany izolacyjne i wiatroizolacyjne na bazie włóknin
stosowane w dekarstwie i budownictwie, membrany dachowe izolacyjne i uszczelniające, materiały ciepłochronne, materiały dźwiękoszczelne, materiały izolacyjne, folie izolacyjne,
izolacje przeciwwilgociowe budynków, izolacyjne materiały
ognioodporne, budowlane materiały o właściwościach paraizolacyjnych, folie i membrany o własnościach paraizolacyjnych, budowlane materiały wiatroizolacyjne, zaprawy izolacyjne, włókniny i tkaniny izolacyjne, maty izolacyjne, samoprzylepne uszczelki izolacyjne, filc izolacyjny, płyty do celów
izolacyjnych, papier izolacyjny, wełna mineralna [materiał
izolacyjny], płyta izolacyjna wykonana z wełny mineralnej,
wełna szklana do użytku jako materiał izolacyjny, wełna mineralna, niemetalowe osłony do rur, niemetalowe izolowane
osłony do rur, niemetalowe izolowane osłony rur, materiały
dekarskie niemetalowe, mianowicie: kliny uszczelniające
z pianki poliuretanowej, tasiemki dekarskie uszczelniające,
19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton
i marmur, zawarte w tej klasie, rury sztywne i zawory do nich,
niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały
dekarskie niemetalowe, mianowicie: kratki okapowe z PCV,
niemetalowe kratki okapowe do budynków, grzebienie
okapu PCV, szczotki kalenicowe PCV, kominki wentylacyjne
PCV, tasiemki dekarskie bitumiczne, tasiemki dekarskie dachowe, kątowniki niemetalowe, gzymsy niemetalowe, okna
dachowe PCV, folie dachowe z tworzyw sztucznych, folie
budowlane, krokwie dachowe, łupki dachowe, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe
konstrukcje pokryć dachów, belki niemetalowe, deflektory
kominowe niemetalowe, nasady kominowe niemetalowe,
kominowe trzony niemetalowe, kominy niemetalowe, listwy
niemetalowe, belki stropowe niemetalowe, bitumiczne powłoki dachowe, okładziny ścienne, okładziny niemetalowe
dla budownictwa, płyty budowlane niemetalowe, ceramika
budowlana, cegły, pustaki, dachówka ceramiczna, kostka
brukowa, beton, masa betonowa prefabrykowana, wyroby
z betonu i cementu, okna niemetalowe, okna dachowe niemetalowe, włazy okienne niemetalowe, kołnierze niemetalowe do okien, niemetalowe ramy do okien szklanych, membrany dachowe z PCV, włókniny do celów budowlanych,
membrany do pokryć dachowych.
500609
(220) 2019 06 03
MAC PUAR TRADE MARKS, SOCIEDAD LIMITADA,
Sewilla, ES
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mp PROLIFT
(210)
(731)

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 windy, kable sterownicze do maszyn lub silników, kołowroty, łańcuchy do wind, skrzynie biegów inne
niż do pojazdów lądowych, wyciągi jako dźwigi, przemienniki momentu obrotowego inne niż do pojazdów lądowych,
szczęki hamulcowe inne niż do pojazdów lądowych, silniki
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i silniki hydrauliczne, mechanizmy kontrolne do maszyn lub
silników, sterowniki pneumatyczne do maszyn i silników, regulatory prędkości do maszyn i silników, wciągniki jako części
maszyn, dźwigi.
500866
(220) 2019 06 07
NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAU KIDS
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem,
administrowanie przedsiębiorstwem, czynności biurowe,
36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie nieruchomości, 41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 42 naukowe
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza i usługi badawcze, oprogramowanie komputerowe jako usługa (SaaS) dla szkół, żłobków i przedszkoli,
projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, instalacja, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, udostępnianie oprogramowania
komputerowego, 45 usługi bezpieczeństwa dla ochrony
mienia i osób, usługi prawne.
501301
(220) 2019 06 18
FABRYKA APARATURY POMIAROWEJ PAFAL
SPÓŁKA AKCYJNA, Świdnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAFAL GRUPA APATOR

(210)
(731)

(531) 26.04.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparatura kontrolno-pomiarowa, aparatura
elektryczna i elektroniczna do pomiarów i kontroli zużycia
energii elektrycznej, liczniki jedno i trójfazowe: do sieci dwu,
trój i czteroprzewodowej, do pomiaru energii czynnej i biernej, dwutaryfowe i specjalne, wielotaryfowe, liczniki dwutaryfowe jedno i trójfazowe z przełącznikiem czasowym,
liczniki wielotaryfowe jedno i trójfazowe z przełącznikiem
czasowym, trójfazowe liczniki energii elektrycznej, liczniki
trójfazowe z wielotaryfowym rejestratorem mocy i energii
elektrycznej, indukcyjne i elektroniczne liczniki z nadajnikiem
impulsów, rejestratory-wielokanałowe urządzenia do rejestracji i bilansowania energii elektrycznej i średnich mocy,
wielofunkcyjne elektroniczne liczniki energii elektrycznej,
elektroniczne liczniki jedno i trójfazowe, urządzenia do rejestracji i przetwarzania danych pomiarowych do systemu
realizującego funkcje pomiarowe, funkcje monitorowania,
rozliczania mediów energetycznych i zarządzania gospodarką mediami energetycznymi takimi jak energia elektryczna,
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cieplna, woda, gaz, 37 usługi naprawy i konserwacji liczników
energii elektrycznej, systemów pomiarowych i aparatury
kontrolno-pomiarowej, 42 usługi projektowo-konstrukcyjne,
usługi pomiarowe w zakresie liczników energii elektrycznej,
systemów pomiarowych i aparatury kontrolno-pomiarowej,
usługi pomiarowe w zakresie pomiarów wielkości mechanicznych i wielkości elektrycznych.
501321
(220) 2019 06 18
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOŚ BANK EKODom+
(210)
(731)

(531)

05.03.04, 26.01.15, 07.03.11, 24.17.05, 26.11.01, 26.11.08,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi bankowe, usługi finansowe, bankowość internetowa, bankowość mobilna, w szczególności dostępna na urządzeniach przenośnych, takich jak
smartfony lub tablety, skomputeryzowane usługi finansowe, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej lub Internetu, działalność
monetarna, wycena finansowa, pośrednictwo giełdowe,
usługi w zakresie prowadzenia rachunków bankowych,
usługi w zakresie obsługi oraz przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych oraz w zakresie
udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie elektronicznego transferu kapitału, usługi maklerskie, usługi
pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa
finansowego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych
i komputerowych, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, udzielanie
kredytów i pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich, udzielanie poręczeń, otwieranie
akredytyw, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi oraz prowadzenia obsługi finansowej obrotów za granicą, dokonywanie terminowych operacji finansowych,
obsługa płatności handlu elektronicznego, usługi płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie
i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności,
obsługa płatności bezgotówkowych, usługi leasingu, obsługa kart pre-paid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych przez płatność pre-paid, obsługa i emisja kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych
i usługi elektronicznych kart płatniczych, ściąganie należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków
finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną,
usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków
finansowych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa
rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez otwartą platformę elektroniczną, administrowanie nieruchomościami,
doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi wyceny
nieruchomości, zarządzenie finansami, usługi zarządzania nieruchomościami, operacje walutowe, informacje
w sprawach ubezpieczenia, wymiana pieniędzy, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, zarządzanie
portfelem instrumentów finansowych, analiza finansowa
i doradztwo w zakresie ubezpieczeń oraz zarządzania
nieruchomościami, usługi doradcze dotyczące wszyst-

9

kich w/w usług, informacja o ww. usługach, 38 obsługa
klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, przydzielanie
dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę
klienta przez Internet, usługi udostępniania portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, udostępniania
informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania
i przekazywania wiadomości, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową,
w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób
mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych, usługi w zakresie udostępniania internetowych kont, usługi w zakresie obustronnej
transmisji danych, usługi portali internetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom danych oraz Informacji
tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu,
usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi przesyłania telekopii, usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie bezpiecznego przesyłania i pobierania danych, dźwięków lub obrazów, informacja o ww. usługach.
501636
(220) 2019 06 28
MALINOWSKI RYSZARD PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MALINEX,
Łęczna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Malinex
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, drobne
wyroby metalowe, uszczelniacze metalowe, obejmy węża
metalowe, sworznie metalowe, elementy złączne metalowe, elementy zraszające metalowe, narzędzia metalowe
do wierceń w skałach, klucze, 7 maszyny i ich części dla
górnictwa, do wydobywania w górnictwie oraz w budownictwie, narzędzia z napędem mechanicznym, sprzęt
i wyposażenie do napędu hydraulicznego i pneumatycznego, 8 narzędzia ręczne, narzędzia z mechanizmem
ręcznym, klucze płaskie i specjalnego przeznaczenia, klucze do torowisk i armatury hydraulicznej typu STECKO,
40 usługi obróbki elementów metalowych, usługi obróbki
cieplnej, usługi spawalnicze, tokarskie, frezowania, kucia.
(210)
(731)
(540)
(540)

501810
(220) 2019 07 02
ZYCH KRZYSZTOF UZET-RUSZT, Pogorzel
(znak słowno-graficzny)
UZET RUSZTOWANIA - SZALUNKI
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(531)

02.01.15, 02.01.16, 02.01.23, 26.04.04, 26.04.07, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne,
37 wynajem i montaż narzędzi, sprzętu i rusztowań budowlanych.
(210)
(731)
(540)
(540)

503917
(220) 2019 08 28
BORKOWICZ PAWEŁ JAN LINEARIC, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
akustyk

(531) 29.01.13, 27.05.01, 25.05.01, 16.01.25
(510), (511) 9 głośniki, głośniki audio, przenośne głośniki,
głośniki bezprzewodowe, głośniki inteligentne, przełączniki głośników, systemy głośnikowe, stojaki na głośniki,
domowe głośniki audio, głośniki [sprzęt audio], głośniki
do wideokonferencji, uchwyty do głośników, elektroniczne zwrotnice głośnikowe, głośniki z wbudowanymi
wzmacniaczami, głośniki bezprzewodowe z możliwością połączenia, głośniki do przenośnych odtwarzaczy
multimedialnych, urządzenia głośnikowe ostrzegawcze,
do montażu na dachach pojazdów uprzywilejowanych,
elektroniczne procesory sygnałów audio do kompensacji
zniekształceń dźwięku w głośnikach, wzmacniacze dźwięku, wzmacniacze audio, tunery wzmacniacze, wzmacniacze mocy, wzmacniacze elektroniczne, wzmacniacze
antenowe, wzmacniacze cyfrowe, wzmacniacze stereo,
wzmacniacze słuchawkowe, wzmacniacze sygnałów,
wzmacniacze elektroakustyczne, wzmacniacze wideo,
scalone wzmacniacze audio, wzmacniacze małej częstotliwości, elektryczne wzmacniacze sygnałów dźwiękowych, wzmacniacze do instrumentów muzycznych, miksery dźwięku z wbudowanymi wzmacniaczami, oprogramowanie komputerowe do sterowania wzmacniaczami,
miksery wideo, miksery dźwięku, miksery audio, miksery
[sprzęt audio], miksery do mikrofonów, stoły mikserskie
[sygnały], cyfrowe pulpity mikserskie, stoły mikserskie
do mieszania dźwięków do użytku w studiach nagrań, kable koncentryczne, kable telekomunikacyjne, kable połączeniowe, kable audio, kable elektroniczne, kable wideo,
kable do mikrofonów, kable typu jack, kable do głośników,
kable do multimetrów, kable do transmisji danych, kable
elektryczne do przesyłania dźwięków i obrazów, mikrofony, przyciski mikrofonów, wtyczki do mikrofonów, stojaki
do mikrofonów, mikrofony [do urządzeń telekomunikacyjnych], mikrofony do urządzeń łączności, zestawy słuchawek z mikrofonem, rozgałęźniki elektroniczne do mikrofonów, słuchawki z mikrofonem do komunikacji, końcówki
wtykowe do przewodów elektrycznych, odtwarzacze
płyt, odtwarzacze wideo, odtwarzacze stereo, odtwarzacze MP3, odtwarzacze DVD, odtwarzacze audio, odtwarzacze dźwięku, odtwarzacze mediów, odtwarzacze płyt
kompaktowych, odtwarzacze płyt fonograficznych, prze-
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nośne odtwarzacze multimedialne, cyfrowe odtwarzacze
wideo, cyfrowe odtwarzacze muzyki, przenośne odtwarzacze muzyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

503926
(220) 2019 08 28
BORKOWICZ PAWEŁ JAN LINEARIC, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
linearic

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 9 głośniki, głośniki audio, przenośne głośniki, głośniki bezprzewodowe, głośniki inteligentne, przełączniki głośników, systemy głośnikowe, stojaki na głośniki, domowe głośniki audio, głośniki [sprzęt audio], głośniki do wideokonferencji, uchwyty do głośników, elektroniczne zwrotnice głośnikowe,
głośniki z wbudowanymi wzmacniaczami, głośniki bezprzewodowe z możliwością połączenia, głośniki do przenośnych
odtwarzaczy multimedialnych, urządzenia głośnikowe ostrzegawcze, do montażu na dachach pojazdów uprzywilejowanych, elektroniczne procesory sygnałów audio do kompensacji zniekształceń dźwięku w głośnikach, wzmacniacze dźwięku, wzmacniacze audio, tunery wzmacniacze, wzmacniacze
mocy, wzmacniacze elektroniczne, wzmacniacze antenowe,
wzmacniacze cyfrowe, wzmacniacze stereo, wzmacniacze
słuchawkowe, wzmacniacze sygnałów, wzmacniacze elektroakustyczne, wzmacniacze wideo, scalone wzmacniacze audio,
wzmacniacze małej częstotliwości, elektryczne wzmacniacze
sygnałów dźwiękowych, wzmacniacze do instrumentów muzycznych, miksery dźwięku z wbudowanymi wzmacniaczami,
oprogramowanie komputerowe do sterowania wzmacniaczami, miksery wideo, miksery dźwięku, miksery audio, miksery [sprzęt audio], miksery do mikrofonów, stoły mikserskie
[sygnały], cyfrowe pulpity mikserskie, stoły mikserskie do mieszania dźwięków do użytku w studiach nagrań, kable koncentryczne, kable telekomunikacyjne, kable połączeniowe, kable
audio, kable elektroniczne, kable wideo, kable do mikrofonów,
kable typu jack, kable do głośników, kable do multimetrów,
kable do transmisji danych, kable elektryczne do przesyłania
dźwięków i obrazów, mikrofony, przyciski mikrofonów, wtyczki do mikrofonów, stojaki do mikrofonów, mikrofony [do urządzeń telekomunikacyjnych], mikrofony do urządzeń łączności,
zestawy słuchawek z mikrofonem, rozgałęźniki elektroniczne
do mikrofonów, słuchawki z mikrofonem do komunikacji, końcówki wtykowe do przewodów elektrycznych, odtwarzacze
płyt, odtwarzacze wideo, odtwarzacze stereo, odtwarzacze
MP3, odtwarzacze DVD, odtwarzacze audio, odtwarzacze
dźwięku, odtwarzacze mediów, odtwarzacze płyt kompaktowych, odtwarzacze płyt fonograficznych, przenośne odtwarzacze multimedialne, cyfrowe odtwarzacze wideo, cyfrowe
odtwarzacze muzyki, przenośne odtwarzacze muzyczne.
(210) 504822
(220) 2019 09 25
(731) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) FIRMA ROLESKI SOS BARDZO OSTRY SUPER HOT!
SOSY BARDZO OSTRE!

(531)

27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 05.09.21, 19.07.99,
29.01.15
(510), (511) 30 musztardy, musztardy smakowe, musztardy
przyprawowe, majonezy, majonezy smakowe, majonezy
przyprawowe, sosy majonezowe smakowe, ketchupy, ketchupy smakowe, ketchupy przyprawowe, preparaty do przygotowywania sosów, sosy, sosy mięsne, sosy do sałatek, sosy
przyprawowe, sosy warzywne, sosy ziołowe, sosy do mięs,
sosy majonezowe, sosy sojowe, sosy pomidorowe, dressingi, pesto, ekstrakty warzywne i mięsne, aromaty i przyprawy
do żywności, ocet, marynaty do mięs.
(210)
(731)
(540)
(540)

504851
(220) 2019 09 25
GRYGLICKI RAFAŁ PHU KONTAKT, Koszalin
(znak słowno-graficzny)
MATSIM

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 7 automaty przemysłowe do zamocowywania
przedmiotów w celu obróbki, automaty przemysłowe stosowane do produkcji, automatyczne maszyny do czyszczenia,
automatyczne urządzenia do transportu bliskiego i przeładunku, manipulatory [ramiona] robotyczne do celów przemysłowych, mechanizmy robotyczne do przenoszenia, mechanizmy robotyczne do transportu, mechanizmy zrobotyzowane do obróbki tworzyw sztucznych, mechanizmy zrobotyzowane do obróbki metalu, mechanizmy zrobotyzowane do podnoszenia, mechanizmy zrobotyzowane do obróbki drewna, przemysłowe zrobotyzowane maszyny do nacinania, zautomatyzowane maszyny do malowania, wyrzynarki zrobotyzowane, roboty transportowe, roboty przemysłowe do obróbki tworzyw sztucznych, roboty przemysłowe
do obróbki drewna, roboty przemysłowe do formowania
metali, roboty przemysłowe do formowania tworzyw sztucznych, roboty o ramionach przegubowych do manipulowania przedmiotami obrabianymi, roboty do transportu bliskie-

11

go i przeładunku materiałów, roboty do przenoszenia przedmiotów obrabianych, roboty do podawania przedmiotów
obrabianych, roboty do obrabiarek, roboty do manipulowania prętów, zrobotyzowane separatory, zrobotyzowane pakowarki, zrobotyzowane napełniarki, zrobotyzowane mechanizmy do obróbki metalu, zrobotyzowane mechanizmy
do obróbki tworzyw sztucznych, zrobotyzowane mechanizmy do użytku w przetwórstwie owoców, zrobotyzowane
mechanizmy do użytku w przetwórstwie żywności, zrobotyzowane mechanizmy do użytku w przetwórstwie warzyw,
zrobotyzowane maszyny do wykańczania, zrobotyzowane
maszyny do zamykania, zrobotyzowane maszyny do etykietowania, akcesoria do zaciskania przedmiotów obrabianych
[maszyny], depaletyzatory [maszyny], instalacje do transportu bliskiego hurtem materiałów w postaci granulek, ładowarki do pakowania towarów, maszyny do stabilizacji palet, maszyny do sortowania partii, maszyny do sortowania dla przemysłu, maszyny do przenoszenia palet, maszyny do przenoszenia materiałów, maszyny do przeładunku pojemników,
maszyny do paletyzacji, maszyny do paletowania, maszyny
do pakowania, manipulatory przemysłowe [maszyny], podajniki, pakowarki, pakowanie (maszyny do -), maszyny do załadunku i rozładunku, maszyny pakujące do owijania, maszyny
paletujące, maszyny podające dla pras, maszyny podające
tacki na linię, maszyny podziałowe, maszyny przeładunkowe,
maszyny transportowe, maszyny załadowcze, mechanizmy
otwierające i zamykające, podajniki radialne [maszyny], podnoszone platformy robocze, przenośniki i pasy do przenośników, rozwijarki, windy i podnośniki, wałki jako części linii pakujących [maszyny], urządzenia mechaniczne do nawijania,
uniwersalne przenośniki ładunków, zwijarki mechaniczne,
zaginarki kartonów, maszyny do mieszania, maszyny do mielenia drewna, maszyny do gładzenia do obróbki metali, maszyny do formowania, maszyny do dejonizacji, maszyny
do ciągłego sekwencjonowania arkuszy, manipulatory [maszyny] do użytku przemysłowego, maszyny do pakowania
z obkurczaniem, maszyny do obróbki tworzyw sztucznych,
maszyny do produkcji pudeł, maszyny do produkcji pojemników, maszyny do produkcji narzędzi, maszyny do produkcji
materiałów opakowaniowych, maszyny do wytwarzania materiałów do pakowania, maszyny do użytku w montażu, maszyny powlekające, maszyny potrząsające używane w produkcji, maszyny odpylające do użytku w przetwórstwie chemicznym, maszyny, obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia
o napędzie elektrycznym, do mocowania i łączenia, maszyny
montażowe, maszyny mieszające, maszyny łączące, maszyny
i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki
powierzchni, maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, maszyny do wytwarzania
narzędzi, maszyny do wytwarzania opakowań, maszyny
do znaczenia farb, maszyny wkładające arkusze, obrabiarki
do przemysłu obróbki tworzyw sztucznych, przyrządy mechaniczne do sterowania systemem, przyrządy mechaniczne [maszyny] do nakładania wzorów, inne niż do użytku biurowego, przyrządy sterujące procesami [mechaniczne], przyrządy sterujące procesami [hydrauliczne], urządzenia do obróbki maszynowej, urządzenia absorpcyjne do celów przetwórstwa chemicznego, sortowniki odpadów, zautomatyzowane maszyny montażowe, urządzenia sterujące procesami
[pneumatyczne], urządzenia sterujące procesami [hydrauliczne], urządzenia sterujące procesami [mechaniczne], urządzenia manipulacyjne [maszyny] do użytku przemysłowego,
akcesoria do zaciskania przedmiotów obrabianych [części
do maszyn], akcesoria [przystawki] do głowic do narzędzi
elektrycznych, aktuatory liniowe [przetwarzające ruch obrotowy na liniowy], centra rotacyjne [części do maszyn], części
przekładni zębatej, inne niż do pojazdów lądowych, części
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mechanizmów napędu [inne niż do pojazdów lądowych],
części przekładni maszyn, z wyjątkiem do pojazdów lądowych, części hamulcowe, inne niż do pojazdów, chwytaki
wieloskorupowe [maszyny], obudowy maszyn, podajniki
do maszyn, podajniki [części maszyn], pokrywy [części maszyn], pokrywy [osłony, części maszyn], silniki liniowe, silniki
liniowe, inne niż do pojazdów lądowych, stoły obrotowe
do obrabiarek, stojaki (maszyn), stoły do maszyn, stojany [statory], stojany stanowiące części maszyn, stoły przesuwne
do przedmiotów obrabianych [części do maszyn], stoły przesuwne do przedmiotów obrabianych [maszyny], suporty
[części maszyn], uchwyty na narzędzia do obrabiarek do metalu (części maszyn), uchwyty maszynowe będące stojakami
[przystosowane do maszyn], maszyny rozpylające, 20 pojemniki cylindryczne z tworzyw sztucznych do pakowania,
pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki
kompostowe wytwarzane z tworzyw sztucznych, pojemniki
na jajka [opakowania] z tworzyw sztucznych, pojemniki
na lekarstwa z tworzyw sztucznych, pojemniki ochronne
z materiałów niemetalowych do pakowania towarów, pojemniki opakowaniowe wykonane głównie z tworzyw
sztucznych, pudełka do przechowywania [z tworzyw sztucznych], pudełka do pakowania złożone [z tworzyw sztucznych], pudełka do pakowania złożone [tworzywa sztuczne],
pudełka do pakowania wykonane z tworzyw sztucznych,
pudełka do pakowania z tworzyw sztucznych, pudełeczka
na upominki rozdawane na przyjęciach z tworzywa sztucznego, pojemniki z tworzyw sztucznych do użytku w branży
agrochemicznej, pojemniki z tworzyw sztucznych do wytwarzania kompostu, pojemniki z tworzyw sztucznych
na leki do użytku handlowego, przezroczyste pojemniki
na żywność stosowane do pakowania handlowego, pudełka
z tworzyw sztucznych, pudełka z tworzyw sztucznych
do pakowania, pudełka z tworzyw sztucznych do układania
w stosy, pudełka z tworzyw sztucznych do pakowania, płaskie, pudełka składane do pakowania [z tworzyw sztucznych], pudełka składane do pakowania [tworzywo sztuczne],
pudełka przenośne [pojemniki] z tworzyw sztucznych, pudełka ozdobne z tworzyw sztucznych, pudełka na jajka [opakowania] z tworzyw sztucznych, pudełka drewniane lub
z tworzyw sztucznych, puste kapsułki do kawy z tworzywa
sztucznego, zatyczki z tworzyw sztucznych do pojemników
przemysłowych do pakowania, tacki z tworzyw sztucznych
[pojemniki] używane do pakowania żywności, tacki na jaja
[wytłoczki] wykonane z tworzyw sztucznych, tacki na jaja
[wytłaczanki] wykonane z tworzyw sztucznych, tace z tworzyw sztucznych do pakowania jaj przystosowane do układania w stosy, tace z tworzyw sztucznych przystosowane
do układania w stosy, wkładki z tworzyw sztucznych do użytku jako wyłożenia pojemników, zamknięcia do pojemników,
zamknięcia do pojemników niemetalowe, 40 budowanie
maszyn na zamówienie, produkcja na zamówienie stalowych elementów konstrukcyjnych, produkcja na zamówienie narzędzi dla osób trzecich, produkcja na zamówienie
form (odlewów) stosowanych w przemyśle, trasowanie laserem, wytwarzanie na zamówienie stalowych elementów
konstrukcyjnych, wytwarzanie na zamówienie poprzez bezpośrednie spiekanie laserowe metali, grawerowanie laserowe, grawerowanie form, grawerowanie, dostarczanie informacji dotyczących obróbki materiałów, formowanie materiałów z tworzyw sztucznych, frezowanie, grawerowanie matryc, informacje o obróbce materiałów, łączenie elementów
przy użyciu technik spawania ultradźwiękami, laminowanie,
laminowanie arkuszy z tworzyw sztucznych, laminowanie
tworzyw sztucznych, nakładanie powłok odpornych na zużycie na metale i tworzywa sztuczne, nakładanie powłok
wykorzystując termicznego napylania plazmowego, nakła-
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danie powłok wykorzystując techniki chemicznego osadzania z fazy gazowej, nakładanie powłok wykorzystując techniki fizycznego osadzania z fazy gazowej, nakładanie powłok
wykorzystując techniki naparowywania próżniowego, obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, obróbka i recykling opakowań, obróbka materiałów wiązką laserową, obróbka materiałów z tworzyw sztucznych w celu
produkcji form z tworzyw sztucznych, obróbka materiałów
przy wykorzystaniu fal ultradźwiękowych w celu modyfikacji
ich właściwości, polerowanie metali, polerowanie powierzchni, polerowanie ścierne powierzchni metalowych,
przetwarzanie tworzyw sztucznych, udzielanie informacji
związanych z przetwarzaniem materiałów z tworzyw sztucznych, szlifowanie powierzchni, szlifowanie, usługi trasowania
laserem, usługi w zakresie obróbki metalu, usługi polerowania, udzielanie informacji związanych z usługami introligatorskimi, udzielanie informacji dotyczących usług drukarskich,
usługi wykańczania druków [introligatorstwo], wynajem grawerek laserowych, udzielanie informacji związanych z wynajmem maszyn introligatorskich, udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem maszyn i urządzeń drukarskich, wynajem maszyn introligatorskich, wypożyczanie sprzętu introligatorskiego, 42 badania związane ze skomputeryzowaną
automatyzacją procesów przemysłowych.
505193
(220) 2019 10 03
UK00003374198 (320) 2019 02 11
(330) GB
NEILSON EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ZOUK
(510), (511) 33 wódka.
(210)
(310)
(731)

505194
(220) 2019 10 03
UK00003374138 (320) 2019 02 10
(330) GB
NEILSON EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EXTILL
(510), (511) 33 wódka.
(210)
(310)
(731)

505444
(220) 2019 10 10
CRYSTAL WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Galeria Mokotów
(510), (511) 16 papier, karton, tektura, jednorazowe produkty papierowe takie jak podstawki papierowe, obrusy
papierowe, ręczniki papierowe, maty papierowe, chorągiewki papierowe, papierowe chusteczki higieniczne, serwetki papierowe, podkładki na stół papierowe, parasolki
papierowe, torebki, torby oraz artykuły do pakowania
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, druki, materiały introligatorskie, albumy fotograficzne
i kolekcjonerskie, odbitki fotograficzne, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
(nie ujęte w innych klasach), publikacje, czasopisma, katalogi, broszury, ulotki, artykuły papiernicze, notatniki, notesy,
kalendarze, torby, opakowania z papieru, tektury, mapy,
przewodniki turystyczne, foldery, artykuły biurowe, spinacze, teczki, skoroszyty, wizytówki, długopisy, ołówki, pióra,
usługi organizacji targów i wystaw o charakterze reklamowym lub handlowym, usługi reklamowe, usługi w zakresie
promocji, usługi rozpowszechniania materiałów reklamo(210)
(731)
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wych w prasie, radiu, telewizji, usługi tworzenia komputerowych baz danych, 35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich następujących towarów i usług: produkty chemiczne,
kleje, farby, pokosty, barwniki, zaprawy, folie i formy dla
malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, środki wybielające, środki do prania, czyszczenia, mydła, artykuły perfumeryjne, kosmetyki, materiały oświetleniowe, świece, produkty farmaceutyczne, środki sanitarne, substancje dietetyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki
odkażające, materiały budowlane, narzędzia i przyrządy
ręczne (o napędzie ręcznym), wyroby nożownicze, widelce
i łyżki, broń biała, urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne,
do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń
uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia do oświetlania,
ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, sztuczne ognie, wyroby z metali szlachetnych lub
pokrywane nimi, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne,
przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, instrumenty muzyczne, papier, karton i wyroby z tych materiałów, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały
biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki
drukarskie, matryce drukarskie, skóra i imitacje skóry, wyroby ze skóry i imitacji skóry, walizy i torby podróżne, parasolki, parasole i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, materiały budowlane, meble, lustra, ramki obrazów, wyroby
z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej,
fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, przybory
kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki,
grzebienie i gąbki, pędzle, sprzęt do czyszczenia, wyroby
szklane, porcelanowe i ceramiczne, torby, torebki, tekstylia
i wyroby włókiennicze, narzuty na łóżka, obrusy, odzież,
obuwie, nakrycia głowy, dywany, chodniki i inne towary
do pokrywania podłóg, gry i zabawki, artykuły sportowe
i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, mięso, ryby, drób, dziczyzna, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko,
produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kawa, herbata,
kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze,
lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia,
sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, produkty rolne, ogrodnicze, leśne, świeże owoce i warzywa,
nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód,
napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe, wyroby tytoniowe, przybory dla palaczy pozwalające nabywcy
na ich swobodne oglądanie i kupowanie, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów: produkty chemiczne, kleje,
farby, pokosty, barwniki, zaprawy, folie i formy dla malarzy,dekoratorów, drukarzy i artystów, środki wybielające, środki do prania, czyszczenia, mydła, artykuły perfumeryjne,
kosmetyki, materiały oświetleniowe, świece, produkty farmaceutyczne, środki sanitarne, substancje dietetyczne,
żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki od-
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każające, materiały budowlane, narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), wyroby nożownicze, widelce
i łyżki, broń biała, urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne,
do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń
uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia do oświetlania,
ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, sztuczne ognie, wyroby z metali szlachetnych lub
pokrywane nimi, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne,
przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, instrumenty muzyczne, papier, karton i wyroby z tych materiałów, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały
biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki
drukarskie, matryce drukarskie, skóra i imitacje skóry, wyroby ze skóry i imitacji skóry, walizy i torby podróżne, parasolki, parasole i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, materiały budowlane, meble, lustra, ramki obrazów, wyroby
z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej,
fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, przybory
kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki,
grzebienie i gąbki, pędzle, sprzęt do czyszczenia, wyroby
szklane, porcelanowe i ceramiczne, torby, torebki, tekstylia
i wyroby włókiennicze, narzuty na łóżka, obrusy, odzież,
obuwie, nakrycia głowy, dywany, chodniki i inne towary
do pokrywania podłóg, gry i zabawki, artykuły sportowe
i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, mięso, ryby, drób, dziczyzna, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko,
produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kawa, herbata,
kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze,
lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia,
sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, produkty rolne, ogrodnicze, leśne, świeże owoce i warzywa,
nasiona naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód,
napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe, wyroby tytoniowe, przybory dla palaczy pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w dużym sklepie wielobranżowym, galerii handlowej i supermarkecie, wynajmowanie
kopiarek, dobór personelu za pomocą testów, prowadzenie
interesów osób trzecich, usługi badania rynku, w tym w celach handlowych, promocja inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym centrów handlowych, usługowych, hotelowych i rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie
przedsiębiorstwami handlowymi, reklama, usługi marketingowe, udostępnianie powierzchni reklamowej, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, zarządzanie i administracja nieruchomościami w celach handlowych dla osób trzecich,
doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia handlu i działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, marketing, organizacja i przeprowadzenie promocji
sprzedaży oraz doradztwo w tym zakresie, informacja han-
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dlowa i doradztwo w zakresie działalności gospodarczej,
informacja handlowa i doradztwo w zakresie reklamy, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych
oraz sportowych w celach handlowych i reklamowych, organizowanie pokazów mody, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych, wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc na umieszczanie
ogłoszeń lub reklam, organizacja pokazów towarów i usług,
36 ubezpieczenia, usługi finansowe, majątek nieruchomy,
zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa, najem oraz
wszelkie usługi finansowe w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, zbieranie czynszu, wynajem powierzchni, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, usługi wyceny nieruchomości, usługi pośrednictwa w sprawach
związanych z nieruchomościami, prowadzenie agencji pośrednictwa w zakresie nieruchomości i ich wynajmu, prowadzenie biur i nieruchomości, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, operacje i usługi finansowe,
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, administrowanie i zarządzanie kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, usługi finansowania
kupna na raty, pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami, prowadzenie zbiórek na cele dobroczynne, usługi wyceny finansowej, prowadzenie rozliczeń finansowych
transakcji w tym związanych z najmem, kupnem lub sprzedażą nieruchomości, sponsorowanie finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, badania rynku nieruchomości, usługi dotyczące windykacji, wynajem nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, wynajem powierzchni usługowej, administrowanie nieruchomościami, 37 usługi budowlane, naprawy nieruchomości, usługi instalacyjne dotyczące nieruchomości, montaż i naprawy budynków i budowli,
naprawa i czyszczenie pojazdów w stacjach obsługi, informacja budowlana, sprzątanie budynków, usługi punktów
pralniczych, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, konstruowanie pawilonów handlowych i sklepów, budowa i naprawy obiektów magazynowych, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, montaż rusztowań, mycie
okien, instalowanie i naprawy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, naprawa i wymiana opon samochodowych, instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych, instalowanie i naprawy
urządzeń łączności, w tym telefonów, 39 transport, pakowanie, składowanie towarów, organizowanie podróży, wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych,
wynajmowanie magazynów, transport towarów do nabywcy, pakowanie towarów, usługi biur podróży w zakresie
organizowania i rezerwacji podróży, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna oraz organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz
sportowych, organizowanie i obsługa loterii, konkursów,
zawodów sportowych, usługi klubów fitness, klubów gier
komputerowych, kręgielni, sal kinowych, organizowanie
i prowadzenie konferencji, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, restauracje,
usługi biur podróży w zakresie organizowania i rezerwacji
zakwaterowania.

505703
(220) 2019 10 16
LEGENDARY POLISH BRAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefów
(540) (znak słowny)
(540) STAROWIEJSKA
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe.

505688
(220) 2019 10 16
MUNDIVIE E. BOĆKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowny)
(540) MUNDIVIE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), drinki
alkoholowe, wódki, likiery, koniaki, brandy.

(210) 507330
(220) 2019 11 28
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Moje ING
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, kalendarze, materiały drukowane, obwoluty na dokumenty, prospekty, 35 usługi reklamy, doradztwo w zakresie zarządzania i organizacji,
doradztwo w zakresie fuzji firm i przejęć, prognozowanie

(210)
(731)

(210)
(731)

505735
(220) 2019 10 17
TŻ OSTROVIA SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrów
Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSTROVIA TŻ OSTROVIAK piwo jasne poznaj nowy
smak - 2019 -

(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 25.01.15, 24.01.13,
24.01.15, 06.19.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo.
506167
(220) 2019 10 28
DOMŻALSKI MARCIN GABINET ORTOPEDYCZNY,
Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sporto

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.05, 01.05.23, 21.03.01
(510), (511) 44 usługi medyczne.
506390
(220) 2019 11 04
TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Flegaprof
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.

(210)
(731)
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gospodarcze, oceny handlowe, ekspertyzy efektywności,
badania i zapytania biznesowe, analizy kosztów, badania
i analizy marketingowe, usługi audytu, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych,
skomputeryzowane zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez internet, emisja kart kredytowych, doradztwo finansowe, usługi
finansowe, informacje bankowe, obsługa kart debetowych
i kart kredytowych, lokaty kapitałów, kredytowanie, operacje finansowe, operacje walutowe, pośrednictwo finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków
finansowych, 38 przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi prowadzenia serwisu internetowego i prowadzenia portalu internetowego, usługi
wypożyczania czasu dostępu do światowej sieci, udostępnianie internetu dla forum dyskusyjnego, zapewnianie dostępu do usług on-line i dostępu on-line do baz danych,
usługi informacyjne za pomocą telefonu, usługi ogłoszeń
elektronicznych.
(210) 507333
(220) 2019 11 28
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) navidom
(510), (511) 35 usługi reklamy, doradztwo w zakresie zarządzania i organizacji, doradztwo w zakresie fuzji firm
i przejęć, usługi doradcze i pośrednictwa w odniesieniu
do świadczeń pracowniczych, prognozowanie gospodarcze, oceny handlowe, wyceny przedsiębiorstw, ekspertyzy
efektywności, badania i zapytania biznesowe, analizy kosztów, badania i analizy marketingowe, usługi audytu, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowych bazach
danych, skomputeryzowane zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim
przez Internet, emisja kart kredytowych, doradztwo finansowe, usługi finansowe, informacje bankowe, obsługa kart
debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów, kredytowanie, operacje finansowe, operacje walutowe, pośrednictwo finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny
środków finansowych, dzierżawa nieruchomości, wycena
majątku nieruchomego, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym,
administrowanie nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i mieszkań, 42 administrowanie stronami
komputerowymi (sieciowymi), aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, instalowanie oprogramowania komputerowego,
obsługiwanie baz danych dla klientów i potencjalnych
klientów banku dostępnych przez Internet, projektowanie
oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie
i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych
przez Internet.
507477
(220) 2019 12 02
CHL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa;
CHL KONWÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa;
CHL CASH MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) CHL

(531) 29.01.11, 27.05.01, 26.13.25, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 6 metalowe kasy pancerne (kasetki na pieniądze), metalowe kasy pancerne (sejfy), pojemniki metalowe
do przechowywania i transportu towarów, 9 maszyny liczące
i sortujące monety, automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, bankomaty, 36 usługi związane z bankomatami
[ATM], usługi depozytów sejfowych, wynajem maszyn liczących banknoty i monety, przetwarzanie gotówki, 39 chroniony transport przedmiotów wartościowych, uzupełnianie
banknotów w bankomatach, 42 klasyfikowanie monet, potwierdzanie autentyczności banknotów, 45 usługi w zakresie
zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
(551) wspólny znak towarowy
(210)
(731)
(540)
(540)

507608
(220) 2019 12 04
NGUYEN LAN ANH LANA NGUYEN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
lana nguyen

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 bluzki, buty, chusty, czapki, koszule, kurtki,
odzież z imitacji skóry, piżamy, podkoszulki, spódnice, sukienki, swetry, szlafroki, t-shirty.
(210)
(731)
(540)
(540)

507617
(220) 2019 12 04
Souza Cruz Ltda, Rio de Janeiro, BR
(znak słowno-graficzny)
Belmont

(531) 29.01.11, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, surowy lub przetworzony,
tytoń do samodzielnego skręcania, tytoń do fajek, wyroby
tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły dla palaczy, bibuła
papierosowa, gilzy papierosowe, filtry papierosowe, kieszonkowe urządzenia do skręcania papierosów, ręczne urządzenia
do umieszczania tytoniu w papierowych gilzach, papierosy
elektroniczne, ciekłe roztwory do użytku w papierosach elektronicznych, produkty tytoniowe do podgrzewania.

16

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

507655
(220) 2019 12 05
HEURESIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEURESIS
(210)
(731)

Nr ZT23/2020

teksty reklamowe, usługi publikacji elektronicznej on-line,
doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, produkcja filmów, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, nagrywanie filmów na taśmach wideo (filmowanie),
pisanie scenariuszy, wypożyczanie filmów, organizowanie
wystaw i widowisk z dziedziny kultury lub edukacji, usługi
w zakresie rozrywki, rekreacji i integracji, usługi reporterskie,
produkcja filmów na taśmach wideo, telewizyjne programy
rozrywkowe, montaż programów radiowych i telewizyjnych,
wypożyczanie kaset wideo, wypożyczanie książek, prowadzenie galerii i ekspozycji związanych ze sztuką, usługi fotograficzne.
507803
(220) 2019 12 09
BECPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FILMBEC
(510), (511) 16 folia, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, folia wodoodporna z tworzyw sztucznych do pakowania, folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji.
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.21,
26.01.01, 26.01.04
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania, doboru
kadr, doradztwo gospodarcze, handlowe, ekspertyzy, opinie,
raporty w zakresie działalności gospodarczej, zarządzania
w tym kadrowego, doboru personelu, spraw pracowniczych,
wynagrodzeń, kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw, informacja o działalności gospodarczej, kadrach, rynku pracy
i wynagrodzeń, działalność związana z rekrutacją, selekcją
i udostępnianiem pracowników, dobór personelu w tym
za pomocą metod psychotechnicznych, ocena kompetencji zawodowych, monitorowanie rynku pracy oraz wynagrodzeń, badanie postaw i opinii pracowników, audyt personalny i ekonomiczny, reklama, pozyskiwanie informacji
o działalności gospodarczej oraz związanej z rynkiem kadr
i wynagrodzeń do baz danych, kompilacje tych informacji w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane
zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych
i reklamowych, wypożyczanie maszyn i urządzeń dla biur,
profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, wycena
działalności handlowej oraz przedsiębiorstw i stanowisk pracy, administrowanie hotelami, publikowanie tekstów reklamowych, reklama prasowa, telewizyjna, radiowa i internetowa, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi
lub przemysłowymi, badania rynku i sondaże opinii publicznej, powielanie dokumentów, pokazy towarów, zarządzanie
projektami w dziedzinie elektronicznego przetwarzania
danych, marketing pełnego oprogramowania użytkownika
w sieci, usługi wsparcia i konsultacji w zakresie zarządzania
systemami komputerowymi, bazami danych i aplikacjami,
zarządzanie komputerową bazą danych, wprowadzanie
na rynek nowych produktów, usługi w zakresie tworzenia marki, wycena znaków towarowych, usługi w zakresie
optymalizacji, standaryzacji i automatyzacji procesów biznesowych, usługi w zakresie: audytów finansowych, restrukturyzacja i optymalizacja kosztów stałych firmy, śledczych
(wykrywanie oraz przeciwdziałanie nadużyciom w firmach),
audytów identyfikujących i analizujących procesy biznesowe oraz wskazujących potencjalne rozwiązania systemowe,
audytów bezpieczeństwa informacji, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
41 kształcenie ustawiczne dorosłych, wszelkie formy kształcenia, organizowanie kursów edukacyjnych, kursów korespondencyjnych, organizowanie i prowadzenie seminariów,
konferencji, sympozjów, warsztatów, pracowni specjalistycznych, wydawanie książek i publikowanie tekstów innych niż

507897
(220) 2019 12 10
DUDEK MARCIN FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA DUMAR, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Intimeco
(210)
(731)

(531) 29.01.11, 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 5 żele do stymulacji seksualnej, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety.
(210)
(731)
(540)
(540)

507912
(220) 2019 12 11
PRZYBYLSKI MARCIN EQULIBRIUM SOUNDS, Barcin
(znak słowno-graficzny)
EQ MUSIC

(531) 26.04.07, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 35 reklama, produkcja filmów reklamowych,
sprzedaż: taśm video, filmów, nagrań muzycznych, gadżetów firmowych, odzieży, paczek z dźwiękami, nagrań konferencyjnych, utworów muzycznych, książek, poradników,
szkoleń konferencyjnych, biletów, sprzedaż on-line: utworów
muzycznych, książek, poradników, szkoleń konferencyjnych,
biletów, płyt muzycznych autorskich, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, widowiska, produkcja widowisk, widowiska muzyczne na żywo, muzyczne widowiska sceniczne
wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów,
teatralne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach
przeznaczonych do występów, koncerty muzyczne, koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pomocą radia, koncerty muzyczne za pomocą telewizji, organizowanie
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i prowadzenie koncertów, organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie imprez klubowych, imprezy kulturalne,
imprezy muzyczne, informacja o imprezach rozrywkowych,
imprezy masowe, organizacja imprez masowych, dystrybucja filmów, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach
wideo, produkcja filmów, filmów, innych niż reklamowe, nauczanie, nauczanie muzyki, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], edukacja
muzyczna, nauczanie indywidualne, produkcja muzyczna,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe
programy rozrywkowe, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria
filmów reklamowych, studia filmowe, udostępnianie muzyki
cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi edycji wideo
na potrzeby realizacji imprez, usługi studia nagrań.
(210)
(731)
(540)
(540)

508232
(220) 2019 12 18
OSIŃSKI ROMAN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
San Romano

(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 olej z oliwek, oliwa z oliwek, oliwki konserwowe, pomidory konserwowe, 30 kapary, ocet balsamiczny,
krem balsamiczny, pesto, 31 oliwki świeże, pomidory świeże.
508239
(220) 2019 12 18
PTMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PTMASZ

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 7 maszyny przetwórcze do użytku w przemyśle
spożywczym, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, maszyny spożywcze do siekania,
przeznaczone do użytku komercyjnego, elektryczne maszyny do krojenia w plastry do przetwórstwa spożywczego na dużą skalę, mieszalniki dla przemysłu spożywczego
[maszyny], maszyny do wytwarzania past spożywczych,
urządzenia do wyrobu napojów, maszyny do homogenizacji spożywczej, sortownice, młyny i rozdrabniarki, maszyny
dozujące [inne niż automaty sprzedające], maszyny do usuwania odpadków spożywczych, maszyny ścierne, rozdrabniacze, pompy, płuczkarki, separatory [maszyny], przenośniki, 37 naprawa maszyn, instalacja maszyn, przegląd maszyn,
czyszczenie maszyn, usługi konserwacji maszyn, 42 usługi
inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, projektowanie maszyn przemysłowych, projektowanie maszyn
specjalistycznych, testowanie funkcjonalności maszyn, kontrola maszyn i urządzeń przemysłowych, usługi inżynieryjne
w zakresie projektowania maszyn oraz analizy maszyn, usługi
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doradztwa technologicznego w zakresie analiz budowy maszyn, usługi inżynieryjne, doradztwo techniczne, doradztwo
technologiczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

508248
(220) 2013 06 10
SYNERGIA, Beaune Sur Arzon, FR
(znak słowno-graficzny)
Baby-Flore

(531) 19.07.26, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, produkty żywnościowe i substancje dietetyczne do celów leczniczych
lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi i zwierząt,
żywność dla niemowląt, preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, preparaty higieniczne do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
żywność i preparaty nutraceutyczne mianowicie kapsułki,
proszki, ampułki lub syropy zawierające oleje i tłuszcze jadalne i/lub włókna roślinne, i/lub mikroskładniki odżywcze,
takie jak witaminy i/lub minerały i/lub aminokwasy i/lub
kwasy tłuszczowe, odżywcze (lub żywnościowe) preparaty
i suplementy diety zawierające proteiny i/lub węglowodany
i/lub lipidy i/lub błonnik i/Iub oleje i tłuszcze jadalne i/lub
mikroskładniki odżywcze, takie jak: witaminy i/lub minerały
i/lub aminokwasy i/Iub kwasy tłuszczowe, do celów niemedycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

508255
(220) 2019 12 19
BANASIK MATEUSZ IDEA LED, Masłów Pierwszy
(znak słowno-graficzny)
idealed

(531) 29.01.13, 27.05.01, 13.01.17
(510), (511) 11 urządzenia oświetleniowe LED, latarki LED,
lampy LED, świece LED, żarówki oświetleniowe LED, taśmy
LED, instalacje oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogrody,
krajobrazy], lampy bezpieczeństwa LED, oprawy oświetleniowe LED, podwodne lampy LED, maszyny z oświetleniem
LED, oświetlenie nastrojowe LED, lampy z diodami emitującymi światło do samochodów, urządzenia do oświetlania
za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], zestawy
oświetlenia LED do znaków podświetlanych, światła sufitowe, lampy w formie świeczki, lampki przyczepiane do książki, lampy do oświetlania akwarium, lampy akwariowe, światła akcentowe do użytku wewnętrznego, lampy łukowe
[wyposażenie oświetleniowe], architektoniczne oprawy
do oświetlenia, architektoniczne światła skierowane w górę
do instalacji w podłożu, oświetlenie dekoracyjne, ozdobne
zestawy oświetleniowe, oświetlenie dekoracyjne na choinki,
lampki biurkowe, rurowe lampy wyładowcze [elektryczne]
do oświetlenia, lampy wyładowcze, oświetlenie wystawowe, oświetlenie kopułowe do mebli, oświetlenie sufitowe
typu downlight, lampy elektryczne, elementy elektrycznej
instalacji oświetleniowej, elektryczne światła nocne, latarki
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kieszonkowe, elektryczne, elektryczne systemy oświetlenia
szynowego, elementy oświetleniowej instalacji elektrycznej,
oświetlenie awaryjne, instalacje oświetlenia awaryjnego, żarówki do latarek, reflektory, lampy halogenowe, żarówki halogenowe, halogenowe oprawy oświetleniowe, oświetlenie
ogrodowe, źródła światła o pełnym spektrum światła, lampy
podłogowe, światła kontrolne, lampy inspekcyjne, przemysłowe oprawy oświetleniowe, fluorescencyjne elementy
oświetleniowe do wnętrz, fluorescencyjne elektryczne elementy oświetleniowe do wnętrz, żarówki oświetleniowe,
czołówki, sufitowe lampy wiszące, podstawy lamp, oprawki
do lamp, lampy oświetleniowe, lampy do użycia na wolnym
powietrzu, stelaże do abażurów, latarnie, latarnie oświetleniowe, rzutniki światła laserowego, zespoły świetlne, listwy
świetlne, żarówki oświetleniowe, żarówki do lamp wyładowczych, żarówki oświetleniowe, oświetleniowa lampa gazowana, instalacje oświetleniowe, ozdoby oświetleniowe [części
armatury], panele [płyty] oświetleniowe, szyny oświetleniowe [urządzenia oświetleniowe], transformatory oświetleniowe, osprzęt oświetleniowy, oprawy oświetleniowe do użytku handlowego, oprawy oświetleniowe do użytku w gospodarstwie domowym, rzutniki światła, oprawy oświetleniowe,
oświetlenie zewnętrzne, elektryczne oprawy oświetleniowe
zewnętrzne, wyposażenie oświetleniowe zewnętrzne, latarki
długopisowe, lampy projekcyjne, lampki do czytania, reflektory, światła drogowe, oświetlenie dachowe [lampy], lampy
bezpieczeństwa, reflektory do opraw oświetleniowych stosowanych na przestrzeniach wielkich, reflektory do odbijania światła, reflektory do kontroli świetlnej, lampy stojące, reflektory punktowe, urządzenia do oświetlenia scenicznego,
światła punktowe do oświetlenia domowego, oświetlenie
ścienne, lampy stołowe, abażury do lamp stołowych, lampy studyjne, pasma świetlne, oświetlenie stroboskopowe
[ozdobne], oświetlenie stroboskopowe [do tworzenia efektów świetlnych], światła stroboskopowe do dyskotek, lampy
stroboskopowe [ozdobne], lampy stroboskopowe [do tworzenia efektów świetlnych].
508436
(220) 2019 12 24
CODEGLADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mierzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4oczy.pl
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.07.01, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia, przyrządy, aparatura i instrumenty optyczne, w tym: lornetki, lupy, lunety, soczewki, szkła
optyczne, okulary, okulary lecznicze, okulary przeciwsłoneczne, soczewki kontaktowe, etui na w/w towary, oprawki
do w/w towarów, 44 usługi optyczne, usługi optometryczne.
(210) 508539
(220) 2019 12 30
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) KONTO Z LWEM PREMIUM
(510), (511) 35 usługi reklamy, doradztwo w zakresie zarządzania i organizacji, doradztwo w zakresie fuzji firm i przejęć,
prognozowanie gospodarcze, oceny handlowe, ekspertyzy
efektywności, badania i zapytania biznesowe, analizy kosztów, badania i analizy marketingowe, usługi audytu, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowych bazach
danych, skomputeryzowane zarządzanie plikami, pozyski-
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wanie danych do komputerowych baz danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim
przez internet, emisja kart kredytowych, doradztwo finansowe, usługi finansowe, informacje bankowe, obsługa kart
debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów, kredytowanie, operacje finansowe, operacje walutowe, pośrednictwo finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny
środków finansowych, 42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), aktualizowanie oprogramowania
komputerowego, analizy systemów komputerowych, instalowanie oprogramowania komputerowego, obsługiwanie
baz danych dla klientów i potencjalnych klientów banku
dostępnych przez internet, projektowanie oprogramowania
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie systemów
obsługi klienta dostępnych przez Internet.
(210)
(731)
(540)
(540)

508547
(220) 2019 12 30
ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(znak słowno-graficzny)
DOPNIJ SWEGO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sortowanie danych w bazach komputerowych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem
bezpośrednim przez internet, emisja kart kredytowych, doradztwo finansowe, usługi finansowe, informacje bankowe,
obsługa kart debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów, kredytowanie, operacje finansowe, operacje walutowe, pośrednictwo finansowe, transakcje finansowe, transfer
elektroniczny środków finansowych, 42 administrowanie
stronami komputerowymi (sieciowymi), aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, instalowanie oprogramowania komputerowego, obsługiwanie baz danych dostępnych przez Internet,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych
przez Internet.
(210)
(731)
(540)
(540)

508548
(220) 2019 12 30
ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(znak słowno-graficzny)
E-LEMENTARZ INTERNETU

(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.12
(510), (511) 35 sortowanie danych w bazach komputerowych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem
bezpośrednim przez internet, emisja kart kredytowych, doradztwo finansowe, usługi finansowe, informacje bankowe,
obsługa kart debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów, kredytowanie, operacje finansowe, operacje waluto-
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we, pośrednictwo finansowe, transakcje finansowe, transfer
elektroniczny środków finansowych, 42 administrowanie
stronami komputerowymi (sieciowymi), aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, instalowanie oprogramowania komputerowego, obsługiwanie baz danych dostępnych przez Internet,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych
przez Internet.
508580
(220) 2019 12 30
SK-FARM II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tanie-leczenie.pl APTEKA INTERNETOWA

(210)
(731)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 24.17.05, 26.01.01,
26.01.16
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty higieniczne w postaci
środków toaletowych, mydła, środki perfumeryjne i zapachowe, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, środki toaletowe, chusteczki perfumowane, 5 preparaty i substancje farmaceutyczne, farmaceutyki i naturalne
środki lecznicze, preparaty higieniczne do celów medycznych, preparaty do diagnostyki medycznej, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy diety i preparaty dietetyczne,
preparaty i artykuły higieniczne, suplementy żywnościowe, plastry, materiały opatrunkowe, herbata lecznicza, zioła
lecznicze, leki dla ludzi, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, chusteczki odkażające, 16 ulotki,
ulotki farmaceutyczne, broszury, periodyki, książki, afisze,
plakaty, chusteczki higieniczne, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, sprzedaż detaliczna
lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, reklama
i marketing, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line: usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, usługi handlu detalicznego
w zakresie żywności, usługi sklepów detalicznych on-line
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne
dla konsumentów, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z produktami kosmetycznymi, upiększającymi i higienicznymi, 44 usługi medyczne,
usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla
ludzi i zwierząt, usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz
farmacji, usługi apteczne: usługi przygotowania i wydawania
lekarstw: usługi informacyjne dla sektora farmaceutyczne-
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go i medycznego, usługi informacyjne przeznaczone dla
branży farmaceutycznej i branży medycznej, usługi doradcze w zakresie używania i stosowania lekarstw, usługi opieki
zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi
doradcze dotyczące produktów farmaceutycznych, usługi
doradcze dotyczące farmacji, usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług,
informacja o powyższych usługach.
(210)
(731)
(540)
(540)

508622
(220) 2019 12 31
GRODZICKA-WÓJCIK ANNA, Wieliczka
(znak słowno-graficzny)
FIVE STARS TEKSTYLIA PIĘCIOGWIAZDKOWEJ
JAKOŚCI

(531)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 26.11.01,
01.01.05
(510), (511) 24 ręczniki tekstylne, tkaniny wełniane, tkaniny
do celów włókienniczych, bielizna pościelowa, kołdry puchowe, kapy na łóżka, koce, materiały tekstylne, materiały
tekstylne nietkane, obrusy, pokrycia mebli, materiały do dekoracji ścian, zasłony w tym z włókien sztucznych, uchwyty
do zasłon, śpiwory, wkłady do śpiworów, materiały obuwnicze, 25 ubrania, nakrycia głowy, obuwie w tym z tekstyliów,
40 hafciarstwo, krawiectwo, obrębianie tkanin, obróbka wełny, drukowanie szablonów [wykroje, rysunki], drukowanie
na tkaninach, pranie, czyszczenie tkanin, prasowanie, impregnowanie tkanin.
(210)
(731)
(540)
(540)

508668
(220) 2020 01 03
ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(znak słowno-graficzny)
imoje

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamy, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, badania dotyczące działalności gospodarczej, oceny handlowe, wyceny przedsiębiorstw, analizy
kosztów, ekspertyzy efektywności, badania i analizy marketingowe, usługi audytu, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem
bezpośrednim przez Internet, emisja kart kredytowych, doradztwo finansowe, usługi finansowe, informacje bankowe, obsługa
kart debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów, kredyto-
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wanie, operacje finansowe, operacje walutowe, pośrednictwo
finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych, 38 usługi łączności poprzez terminale komputerowe, przesyłanie wiadomości, udostępnianie forów internetowych on-line, wspomagane komputerowo przesyłanie
wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych,
42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi),
aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, instalowanie oprogramowania komputerowego, obsługiwanie baz danych dla klientów i potencjalnych klientów banku dostępnych przez Internet, projektowanie
oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet.
(210) 508834
(220) 2017 11 21
(731) Duncan Taylor Scotch Whisky Limited, Huntly, GB
(540) (znak słowny)
(540) LOCH NESS
(510), (511) 33 szkocka whisky.
(210) 508924
(220) 2010 01 08
(731) Rockstar, Inc, Las Vegas, US
(540) (znak słowny)
(540) ROCKSTAR RECOVERY
(510), (511) 32 napoje dla sportowców, mianowicie napoje
energetyzujące.
509223
(220) 2020 01 20
LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH
FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SWEET SECRET

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 08.01.18
(510), (511) 3 pomady do celów kosmetycznych, patyczki
z watą do celów kosmetycznych, ekstrakty perfum, preparaty do depilacji, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych,
olejki do celów kosmetycznych, masła do twarzy i ciała, płyny
po goleniu, błyszczyki do ust, maski kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych, peelingi do twarzy [kosmetyki], preparaty
do ochrony włosów przed słońcem, kosmetyki do rzęs, dezodoranty i antyperspiranty, sole do kąpieli, maski do pielęgnacji włosów, wazelina kosmetyczna, mgiełki do ciała, preparaty
do pedicure, preparaty nawilżające [kosmetyczne], preparaty
do opalania, preparaty po opalaniu, preparaty przed opalaniem,
serum do włosów, preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry
[peelingi], kosmetyki upiększające, mydło dezodoryzujące, peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, żele do masażu, inne niż do celów
medycznych, lakiery do paznokci, płyny do pielęgnacji włosów,
lakiery do włosów, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, kosmetyki do włosów, pomadki do ust, szminki do ust, preparaty do kąpieli, kre-
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my kosmetyczne, masło do rąk i ciała, woda toaletowa, saszetki
zapachowe do bielizny, środki do czyszczenia zębów, preparaty do makijażu, zestawy kosmetyków, kremy chroniące przed
słońcem [kosmetyki], kosmetyki, tusze do rzęs, dezodoranty
dla ludzi, nielecznicze preparaty do masażu, maści do celów
kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
szampony, szampony koloryzujące, barwniki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, kosmetyki do stylizacji włosów, żele do stylizacji włosów, mydła i żele, odżywki
do włosów, produkty perfumeryjne, preparaty do demakijażu,
mleczko kosmetyczne, olejki do masażu, preparaty do ochrony
przeciwsłonecznej, żele do włosów, płyny do układania włosów,
esencje eteryczne, preparaty do golenia, mydła, środki odświeżające powietrze [zapachowe], kosmetyki do pielęgnacji skóry,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
perfumy, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, olejki
do kąpieli nielecznicze, nielecznicze produkty toaletowe, antyperspiranty w aerozolach, mydełka, płyny kosmetyczne do demakijażu, preparaty do pielęgnacji włosów, olejki toaletowe,
serum do celów kosmetycznych, woda kolońska, kremy do rąk,
preparaty do układania włosów, preparaty kosmetyczne do kąpieli, balsam odżywczy, aromaty [olejki aromatyczne], preparaty
do pielęgnacji paznokci, kosmetyki do pielęgnacji brody, kosmetyki do pielęgnacji wąsów, kosmetyki do higieny intymnej,
5 żele antybakteryjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

509294
(220) 2020 01 21
OVG GROUP LTD, Londyn, GB
(znak słowno-graficzny)
Pan Balon MANUFAKTURA PANA BALONA

(531) 27.05.01, 29.01.15, 21.01.16, 02.01.23, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 28 balony, tuby strzelające na imprezy, śmieszne
gadżety na imprezy.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

509414
(220) 2020 01 24
DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
RADIO WARSZAWA 106,2 FM

27.05.01, 29.01.13, 07.01.03, 26.11.22, 27.07.01, 26.11.01,
26.11.12
(510), (511) 38 transmisja programów radiowych, 41 produkcja programów radiowych.

Nr ZT23/2020
(210)
(731)
(540)
(540)
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509573
(220) 2017 09 07
DarkOwl, LLC, Denver Colorado, US
(znak słowno-graficzny)
DARK OWL
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(531)

27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18,
11.01.03, 01.15.15, 08.03.08, 19.01.04
(510), (511) 29 produkty mleczne, sery, sery twarogowe.
509794
(220) 2020 02 03
SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biały Twarogowy grześmlecz
(210)
(731)

(531) 03.07.05, 03.07.19, 03.07.24, 27.03.03, 27.05.05
(510), (511) 42 udostępnianie bazy danych obejmującej informacje o bezpieczeństwie internetowym i bezpieczeństwie
komputerowym z sieci deep web i darknet, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerowego w odniesieniu do danych i informacji zgromadzonych w sieci deep web i darknet
i uzyskanych z sieci deep web i darknet, oprogramowanie jako
usługa (SaaS) obejmujące oprogramowanie do wyszukiwania
informacji i danych w bazach danych, dodawania informacji
i danych do baz danych i edytowania baz danych zawierających informacje i dane uzyskane z sieci deep web i darknet,
usługi konsultacyjne w zakresie oprogramowania komputerowego w dziedzinie cyberbezpieczeństwa z wykorzystaniem
informacji z sieci deep web i darknet, elektroniczne monitorowanie informacji i danych uzyskanych z sieci deep web i darknet w celach związanych z bezpieczeństwem internetowym
i komputerowym poprzez wykrywanie danych narażonych
na nieautoryzowany dostęp, usługi konsultacyjne w zakresie
komputerowego bezpieczeństwa informacji w dziedzinie
utrzymywania bezpieczeństwa i integralności informacji i danych komputerowych z wykorzystaniem informacji i danych
uzyskanych z sieci deep web i darknet, świadczenie usług
analizy bezpieczeństwa komputerowego i internetowego
w zakresie informacji uzyskanych z sieci deep web i darknet,
dostarczanie analizy zagrożeń cyberbezpieczeństwa w celu
ochrony danych z wykorzystaniem informacji uzyskanych
z sieci deep web i darknet, usługi w zakresie bezpieczeństwa
teleinformatycznego, mianowicie monitorowanie systemów
komputerowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych
z wykorzystaniem informacji z sieci deep web i darknet.

(531)

27.05.01, 29.01.14, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 01.15.15,
02.09.08
(510), (511) 29 produkty mleczne, sery, sery twarogowe.
509833
(220) 2020 02 10
BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(554) (znak przestrzenny)
(540)
(210)
(731)

509776
(220) 2020 02 06
HONEYCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Honeychem
(510), (511) 2 dodatki do użytku w powłokach.
(210)
(731)

509793
(220) 2020 02 03
SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smakowity twaróg grześmlecz

(210)
(731)

(531)

19.03.03, 19.03.25, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.16, 29.01.14,
09.01.10, 25.07.07, 01.15.11, 26.11.13, 26.15.11
(510), (511) 28 puzzle, puzzle 3D, gry, w tym gry dla dzieci, gry - łamigłówki, gry planszowe, gry elektroniczne, gry
logiczne, karty do gry, układanki, układanki edukacyjne, zabawki, zabawki edukacyjne, maty edukacyjne dla dzieci, zabawki w postaci miarek wzrostu dla dzieci, maskotki, maskotki edukacyjne, artykuły sportowe, w tym piłki do gry, balony
do zabawy, latawce do zabawy, bańki mydlane do zabawy,
zabawki w postaci modeli edukacyjnych do składania, figurki
do zabawy, figurki edukacyjne do zabawy.
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509846
(220) 2020 02 04
INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz
(540) (znak słowny)
(540) FORTER
(510), (511) 1 wyroby chemiczne do celów rolniczych,
ogrodniczych i leśniczych, zwłaszcza wyroby biologiczne/
biotechnologiczne, w tym takie zawierające biologiczne/
biotechnologiczne pierwiastki, nawozy i użyźniacze, preparaty chemiczne do obróbki gleby, preparaty do uzdatniania
gleby, mineralne polepszacze gleby, środki do uzdatniania
gleby do podawania do gleby przygotowanej do siewu nasion inne niż wyjaławiające, preparaty chemiczne do użyźniania gleby, regulatory wzrostu dla roślin, zaprawy do nasion, preparaty mikrobiologiczne do zaprawiania nasion
i materiału siewnego, preparaty mikrobiologiczne do poprawy właściwości podłoży hodowlanych i gleby, chemikalia
do ochrony roślin inne niż środki grzybobójcze, chwastobójcze, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze,
preparaty do użyźniania gleby, kompost, substancje do ulepszania gleby, substancje wzmacniające dla roślin, dodatki
poprawiające ukorzenienie, środki do opatrywania i leczenia
roślin, substancje konserwujące do kwiatów ciętych, biologiczne i biotechnologiczne preparaty dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, preparaty do zwalczania choroby roślin,
preparaty do obróbki nasion i materiału siewnego, preparaty
do obróbki podłoży hodowlanych i gleby, 5 produkty weterynaryjne, antybiotyki, witaminy i dodatki lecznicze przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywność
i substancje dietetyczne dostosowane do stosowania leczniczego lub weterynaryjnego, dodatki dietetyczne dla ludzi
i zwierząt, dodatki lecznicze do pożywienia ludzi i zwierząt,
substancje pobudzające łaknienie zwierząt, środki odkażające, środki do tępienia szkodników, chemikalia do ochrony
roślin, a mianowicie środki grzybobójcze, chwastobójcze,
herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze, preparaty do zwalczania szkodników roślin, preparaty do zwalczania
chwastów, probiotyki, 31 płody rolne i produkty ogrodnicze
i leśne, nasiona, rośliny naturalne (żywe), kwiaty, karmy i pasze dla zwierząt, słód, pożywienie i napoje dla zwierząt domowych, pasza, mieszanki paszowe dla zwierząt, spożywcze
pasze wzmacniające dla zwierząt.
(210)
(731)

509859
(220) 2020 02 04
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
BOSTA-SYSTEM B.S.LIPIAK SPÓŁKA JAWNA,
Szprotawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RentNice
(210)
(731)

(531) 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi hotelarskie, usługi pensjonatów, domów turystycznych, domów wczasowych i moteli, usługi
w zakresie rezerwacji noclegów, usługi zakwaterowania,
obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego
zakwaterowania (-udostępnianie), usługi wynajmowania sal
na sympozja, konferencje, szkolenia.
(210) 509886
(220) 2020 02 11
(731) WIŚNIEWSKI ŁUKASZ FRUKKO, Pniewo
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT23/2020

(540) frukko environment is our passion

(531)

05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 1 bakterie do oczyszczania ścieków, bakterie [inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych],
7 separatory oleju i tłuszczu, 11 instalacje do oczyszczania
wód ściekowych, instalacje do oczyszczania ścieków, instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych, instalacje
oczyszczania ścieków, oczyszczanie ścieków (urządzenia do
-), zbiorniki do oczyszczania ścieków do celów domowych,
zbiorniki do oczyszczania ścieków, zbiorniki do oczyszczania
ścieków do celów przemysłowych, zespoły do oczyszczania ścieków, urządzenia i instalacje do odprowadzania ścieków, instalacje do oczyszczania wody deszczowej, zbiorniki
do oczyszczania wody, urządzenia do oczyszczania ścieków,
19 zbiorniki ściekowe (niemetalowe -) [konstrukcje], urządzenia z tworzyw sztucznych do odpływu deszczówki, zbiorniki
na wodę deszczową (niemetalowe -), zbiorniki osadnikowe,
nie z metalu, 20 zbiorniki magazynowe z tworzyw sztucznych, zbiorniki na wodę z tworzyw sztucznych do celów rolniczych, zbiorniki na wodę z tworzyw sztucznych do celów
domowych, zbiorniki na wodę z tworzyw sztucznych, zbiorniki niemetalowe i nie murowane, 37 budowa systemów
ścieków, przygotowywanie pól rozsączających ścieki, instalacja systemów do gromadzenia wody deszczowej, instalacja
systemów do odprowadzania wody deszczowej, instalacja
systemów do zbierania wody deszczowej, instalacja zbiorników na wodę deszczową.
509888
(220) 2020 02 05
X20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X20

(210)
(731)

(531) 27.01.01, 27.07.01, 27.07.03, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 35 badania opinii publicznej, analizy i badania
rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania, zarządzania
i prowadzenia działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, marketing, public relations, reklama,
reklama bilbordowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie nośników reklamowych i miejsc
na reklamę, tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych,
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uaktualnianie materiału reklamowego, reklamy korespondencyjne, prasowe radiowe, telewizyjne, rozpowszechnienie materiałów reklamowych, wynajem bilbordów, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
usługi sekretarskie, sortowanie danych w bazach komputerowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja personelu,
przygotowywanie list płac, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, księgowość, wywiad gospodarczy,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 agencje mieszkaniowe, agencje nieruchomości, agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, dzierżawa majątku nieruchomego, zarządzanie
majątkiem nieruchomym, wycena majątku nieruchomego,
administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, likwidacja przedsiębiorstw, inwestycje kapitałowe, inwestycje finansowe, sponsorowanie
finansowe, agencje ściągania należności, wycena nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe,
37 budownictwo, budowa pawilonów i sklepów, budowa
i naprawy magazynów, budownictwo przemysłowe, nadzór budowlany, czyszczenie budynków wewnątrz i na zewnątrz, doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa,
izolowanie budynków, rozbiórka budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, murowanie, malowanie, instalowanie drzwi i okien, układanie nawierzchni drogowych,
kamieniarstwo, instalowanie i naprawa telefonów, urządzeń
elektrycznych, alarmów przeciwwłamaniowych, wind,
pieców, 39 wynajmowanie powierzchni magazynowych,
wynajmowanie garaży, parkingów, miejsc parkingowych,
42 opracowywanie projektów technicznych, doradztwo
architektoniczne, projektowanie dekoracji wnętrz, planowanie urbanistyczne, projektowanie budynków, usługi architektoniczne.
509905
(220) 2020 02 06
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) IBUMIGREN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety,
wyroby medyczne zawarte w klasie 5 w postaci substancji
lub połączenia substancji przeznaczone do uśmierzania lub
łagodzenia bólu, produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwbólowe, środki przeciwmigrenowe.
(210)
(731)

509910
(220) 2020 02 11
NATURHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Irowiton
(510), (511) 5 suplement diety: saszetki z proszkiem - kompleksem witamin.
(210)
(731)

509911
(220) 2020 02 11
NATURHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Magneva
(510), (511) 5 suplementy diety w postaci saszetek z proszkiem.
(210)
(731)
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509912
(220) 2020 02 11
NATURHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Kilugen
(510), (511) 5 suplementy diety w postaci kapsułek stosowanych dla zadbania o zdrowe stawy.
(210)
(731)

509913
(220) 2020 02 11
NATURHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Arteki
(510), (511) 5 suplementy diety: kapsułki z olejkiem z witaminą E i sterolami roślinnymi.
(210)
(731)

(210) 510022
(220) 2020 02 10
(731) JAKUBOWSKI TOMASZ, Sejny
(540) (znak słowny)
(540) DŻENTELMENI
(510), (511) 9 dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe [audio-wideo], dyski kompaktowe [CD - ROM-y], dyski
magnetyczne, dyski optyczne, dzwonki do ściągnięcia do telefonu komórkowego, filmy kinematograficzne naświetlone,
hologramy, magnetyczne nośniki danych, nośniki do rejestracji dźwięku, magnetyczne nośniki informacji, optyczne
nośniki informacji, taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, bilety, broszury, czasopisma [periodyki], drukowane publikacje, fotografie [wydrukowane], gazety,
kalendarze, karty muzyczne z życzeniami, katalogi, książki,
materiały drukowane, nalepki, naklejki [materiały piśmienne],
okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], pieczęcie (stemple),
podręczniki [książki], prospekty, rozkłady, repertuary godzinowe [drukowane], szyldy z papieru lub z kartonu, ulotki, wydruki graficzne, 41 organizowanie konkursów [edukacyjna
lub rozrywka], publikowanie książek, książek wypożyczanie,
kształcenie praktyczne [pokazy], nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie], organizowanie i prowadzenia
warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
spektakli [impresariat], organizowanie wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji, producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów
na taśmach wideo, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, publikacje elektroniczne on-line książek
i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów [innych
niż teksty reklamowe], radiowe programy rozrywkowe, realizacja spektakli, rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce, rozrywka [widowiska], sale koncertowe,
realizacja spektakli, wystawianie spektakli, wystawianie spektakli na żywo, usługi dystrybucji biletów [rozrywka], organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją.
510100
(220) 2020 02 11
ALPINUS CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
(540) (znak słowny)
(540) Amisept sensitive
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzy(210)
(731)
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wa sztuczne w stanie surowym, mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lutowania, substancje do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, kompost, nawozy, preparaty biologiczne do użytku w przemyśle
i nauce, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne
i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych,
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku
leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy.
510101
(220) 2020 02 11
ALPINUS CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
(540) (znak słowny)
(540) Oxidosin foam
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lutowania, substancje do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, kompost, nawozy, preparaty biologiczne do użytku w przemyśle
i nauce, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne
i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych,
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku
leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy.
(210)
(731)

510263
(220) 2020 02 17
AKCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nakło nad Notecią
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AXUS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 6 metalowe zaworki do wody chromowane, 11 węże i słuchawki prysznicowe, metalowe zaworki
do wody chromowane, wylewki do baterii i inne części
zamienne do baterii, syfony i ich części, węże elastyczne
w oplocie, 21 kuchenne dozowniki do mydła i płynów z tworzyw i stali.
(210)
(731)
(540)
(540)

510267
(220) 2020 02 17
KACZOROWSKA ANNA KALINA, Łazy
(znak słowno-graficzny)
Kaczorowscy fromażeria warszawska
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(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 sery dojrzewające, sery topione, sery świeże
niedojrzewające, miękkie dojrzałe sery, nabiał i substytuty
nabiału, jogurty, masło, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej artykułów spożywczych: serów: twardych, pleśniowych,
świeżych, twardych, półtwardych, jogurtów, masła, śmietany,
bitej śmietany, koktajli mlecznych, napojów mlecznych, napojów ryżowych, napojów sojowych, usługi importowo-eksportowe, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów
delikatesowych, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie
sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone
na rzecz punktów sprzedaży detalicznej, promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem
imprez promocyjnych, usługi pośrednictwa i doradztwa
handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności,
usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami
bezalkoholowymi.
510269
(220) 2020 02 17
MEDIA MINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) emocje.TV
(510), (511) 38 bezprzewodowa transmisja i nadawanie programów telewizyjnych, bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie danych, bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie
obrazów, bezprzewodowy transfer danych przez internet,
cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizualnych, elektroniczna transmisja danych, emisja i transmisja programów telewizyjnych za opłatą [pay- per-view], emisja filmów za pośrednictwem Internetu, emisja abonamentowych programów telewizyjnych, elektroniczna transmisja
i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, emisja programów telewizyjnych i radiowych
za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprzewodowych,
emisja programów telewizyjnych za pomocą usług wideo
na życzenia [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu,
emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewizyjnych i radiowych, emisja
telewizyjna, emisja treści wideo, nadawanie programów telewizyjnych drogą satelitarną, nadawanie programów telewizji
kablowej, nadawanie programów przez satelitę, nadawanie
informacja za pośrednictwem telewizji, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie bezprzewodowe,
nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem
Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie programów telewizyjnych i radiowych, nadawanie programów
w telewizji, nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, nadawanie programów
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, nadawanie
symultaniczne telewizji za pośrednictwem globalnych sieci
komunikacyjnych, Internetu i sieci bezprzewodowych, nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie
treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem
Internetu, przekazywanie informacji drogą telewizyjną, programy telewizyjne, przesyłanie treści audiowizualnych za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja danych wideo za pośrednictwem Internetu,
(210)
(731)
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transmisja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, transmisja dźwięku, wideo i informacji, transmisja filmów wideo,
transmisja programów telewizyjnych, transmisja programów
telewizyjnych drogą kablową, transmisja programów radiowych i telewizyjnych przez satelitę, transmisja programów
radiowych i telewizyjnych, transmisja programów drogą
satelitarną, transmisja programów drogą kablową i satelitarną, transmisja programów drogą kablową, transmisja
podcastów, transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania i plików udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej, transmisja plików
danych, audio, wideo i multimedialnych, transmisja plików
cyfrowych, transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja obrazów drogą satelitarną, transmisja nagrań dźwiękowych lub wizualnych za pośrednictwem sieci, transmisja nadawcza za pomocą satelity,
transmisja wideo na żądanie, transmisja wizji za pomocą satelity, transmisja treści audio i wideo za pośrednictwem sieci
komputerowych, transmisja sygnałów zawierających dźwięk,
obraz i dane, transmisja strumieniowa telewizji przez Internet, transmisja strumieniowa materiałów wideo w Internecie,
transmisja strumieniowa materiałów audio i wideo w Internecie, transmisja strumieniowa materiałów dźwiękowych
w Internecie, transmisja strumieniowa danych, transmisje
na żywo dostępne przez strony główne w Internecie [kamery internetowej, transmisje audycji telewizyjnych, transmisje
radiowe i telewizyjne, w tym również drogą sieci kablowych,
transmisje telewizyjne, usługi cyfrowej transmisji danych audio i wideo, usługa emisji treści audio i wideo świadczone
za pośrednictwem Internetu, usługi emisji telewizyjnej w telefonach komórkowych, usługi emisji radiowej, telewizyjnej
i kablowej, usługi nadawania programów telewizyjnych,
usługi nadawania programów telewizji kablowej i telewizji,
usługi transmisji wideo, usługi transmisji wideo na żądanie,
usługi transmisji strumieniowej w zakresie treści wideo, audio i telewizji, usługi transmisji programów telewizyjnych
za opłatą [pay per view], usługi transmisji drogą satelitarną
i kablową, usługi transmisyjne w sieci www [webcasting],
usługi w zakresie elektronicznej transmisji obrazów, usługi
w zakresie elektronicznej transmisji głosu, usługi wysyłania
wideo, usługi wideokonferencji, wideokonferencje.
(210)
(731)
(540)
(540)

510278
(220) 2020 02 17
GRUŻEWSKI KRZYSZTOF GRUTECH, Janowo
(znak słowno-graficzny)
Grutech

(531) 26.04.04, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 7 maszyny rolnicze w szczególności: ścielarki,
rozściełacze sieczki, mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, maszyny budowlane w szczególności: łyżki ładujące
do koparek, ramiona do koparek, maszyny ogrodnicze, maszyny do robót leśnych, przycinacze do drzew [maszyny],
ścinacze gałęzi [maszyny], zamiatarki drogowe, mieszalniki
do betonu, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i za pośrednictwem Internetu maszyn budowlanych, maszyn rolniczych,
maszyn ogrodniczych i leśnych, zamiatarek drogowych, mieszalników do betonu.
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510309
(220) 2020 02 17
KRAINA SKRWY MANUFAKTURA ZDROWIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rak
(540) (znak słowny)
(540) chyży rój
(510), (511) 30 miód, miód truflowy, miód manuka, miód
ziołowy, miód naturalny, substytuty miodu, cukier, miód,
melasa, naturalny miód dojrzały, surowe plastry miodu, miód
[do celów spożywczych], płatki śniadaniowe zawierające
miód, słodycze (nielecznicze -) na bazie miodu, miód biologiczny do spożycia przez ludzi, miodowe cukierki (nie do celów medycznych), ziołowo-miodowe pastylki do ssania [wyrób cukierniczy], syrop spożywczy, syrop smakowy, syropy
smakowe, syropy i melasa, syrop z agawy, syropy czekoladowe do przygotowywania napojów na bazie czekolady,
herbaty, herbata, mieszanki herbat, liście herbaty, herbata
nienaturalna, herbata lipowa, herbata jaśminowa, herbata
zielona, herbata rooibos, herbaty owocowe, herbata szałwiowa, herbata miętowa, herbata czarna, herbata imbirowa,
wyciągi z herbaty, torebki herbaty do przyrządzania herbaty
nieleczniczej, herbata z rumianku, herbata z gryki, herbata
z rozmarynu, herbata do zaparzania, herbaty ziołowe [napary], herbata z dzikiej róży, napoje sporządzone z herbaty,
herbata z kwiatu lipy, herbata z żeń-szenia [insamcha], herbata jaśminowa, inna niż do celów leczniczych, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, herbata o smaku jabłka
[inna niż do celów leczniczych], herbata o smaku pomarańczowym [inna niż do celów leczniczych], herbaty o smaku
owocowym [inne niż lecznicze], herbaty ziołowe, inne niż
do celów leczniczych, przetworzony żeń-szeń stosowany
jako zioło, przyprawa lub aromat, napary ziołowe, napary,
inne niż do celów leczniczych, zioła do celów spożywczych.
(210)
(731)

(210) 510390
(220) 2020 02 20
(731) KOBA MICHAŁ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Cannakobi
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, 31 rośliny, produkty rolne (nieprzetworzone), surowe i nieprzetworzone
produkty rolne, surowe produkty rolne, 34 tytoń i produkty
tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich,
35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do napojów, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do żywności, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych, usługi handlu detalicznego związane
z przyrządami do przygotowywania żywności, usługi handlu
detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, usługi handlu detalicznego
w zakresie wyrobów piekarniczych, usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, usługi handlu detalicznego związane z produktami ogrodniczymi, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu
elektronicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do domowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych,
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weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych,
usługi handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi, usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem ogrodniczym, usługi handlu detalicznego związane
z filiżankami i szklankami, usługi handlu detalicznego w zakresie baterii, usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi
handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi handlu hurtowego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, usługi handlu hurtowego
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi
sklepów detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sklepów detalicznych
on-line obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi,
usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą katalogów w związku z piwem, usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z artykułami
spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej
za zamówieniem pocztowym związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z piwem, usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami
komórkowymi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie kwiatów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
owoców, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie zabawek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania
z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa),
usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami
do produkcji napojów alkoholowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami seksualnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalko-

Nr ZT23/2020

holowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z kakao, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z podściółką dla
zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką
dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z piwem, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystycznymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z przędzą, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami do szycia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania
w ogrodnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z paliwami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z grami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami
higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z lodami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwiatów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaleto-
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wymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów
sportowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapachowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami
diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami
do produkcji napojów, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z przędzą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z nićmi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami i artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami
do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z podściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami świątecznymi,
usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji
dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami
podłogowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z deserami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami
piekarniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z czekoladą, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z lodami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami
cukierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży
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hurtowej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z kakao, usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi,
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży
wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie sklepów detalicznych
w branży odzieżowej, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych.
(210) 510393
(220) 2020 02 20
(731) KOBA MICHAŁ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Cannapiryna
(510), (511) 5 konopie indyjskie do celów medycznych, suplementy diety i preparaty dietetyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 31 rośliny, produkty rolne (nieprzetworzone), surowe i nieprzetworzone produkty rolne, surowe
produkty rolne, konopie, nieprzetworzone, kwiaty suszone,
kwiaty suszone do dekoracji, 34 tytoń i produkty tytoniowe
(w tym substytuty tytoniu), waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich.
(210) 510394
(220) 2020 02 20
(731) KOBA MICHAŁ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Konopiryna
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, konopie indyjskie do celów medycznych, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 31 konopie, nieprzetworzone, rośliny,
produkty rolne (nieprzetworzone), surowe i nieprzetworzone produkty rolne, surowe produkty rolne, kwiaty suszone,
kwiaty suszone do dekoracji, 34 tytoń i produkty tytoniowe
(w tym substytuty tytoniu), waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich.
(210) 510395
(220) 2020 02 20
(731) KOBA MICHAŁ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Cannapirin
(510), (511) 5 konopie indyjskie do celów medycznych, suplementy diety i preparaty dietetyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 31 konopie, nieprzetworzone, kwiaty
suszone, kwiaty suszone do dekoracji, rośliny, produkty rolne
(nieprzetworzone), surowe i nieprzetworzone produkty rolne, surowe produkty rolne, 34 tytoń i produkty tytoniowe
(w tym substytuty tytoniu), waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich.
(210) 510398
(220) 2020 02 20
(731) KOBA MICHAŁ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Dr Cannabis
(510), (511) 5 konopie indyjskie do celów medycznych,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, 31 konopie, nieprzetworzone, kwiaty suszone do dekoracji, kwiaty suszone,
rośliny, produkty rolne (nieprzetworzone), surowe produkty
rolne, surowe i nieprzetworzone produkty rolne, 34 tytoń
i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny
do nich.
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510401
(220) 2020 02 20
EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERES DOM INWESTYCYJNY SA

(210)
(731)

(531)

29.01.03, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 02.03.01, 02.03.04,
02.03.25, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi maklerskie, zarządzanie finansami,
transakcje finansowe, doradztwo w sprawach finansowych,
analizy finansowe, inwestycje finansowe.
510402
(220) 2020 02 20
EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERES DOM INWESTYCYJNY SA

(210)
(731)
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(540) CERES DOM INWESTYCYJNY SA

(531) 29.01.02, 27.05.01, 02.03.04, 02.03.22, 02.03.23, 02.03.25
(510), (511) 36 usługi maklerskie, zarządzanie finansami,
transakcje finansowe, doradztwo w sprawach finansowych,
analizy finansowe, inwestycje finansowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

510576
(220) 2020 02 25
SOBOL MIROSŁAW ODOTRANS, Wola Rzędzińska
(znak słowno-graficzny)
odotrans.pl

(531)

29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 26.03.04, 26.03.06, 26.04.06,
26.04.09
(510), (511) 12 pojazdy.
510621
(220) 2020 02 25
SOCZEWKA JAN FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
MAR-BUD, Stok Lacki
(540) (znak słowny)
(540) MAR-BUD
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, urządzenia
do chłodzenia powietrza, 19 materiały budowlane niemetalowe, 36 wynajem nieruchomości, wynajem nieruchomości
i majątku, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, usługi w zakresie nieruchomości, pobieranie czynszów,
wynajem nieruchomości i majątku, wynajem powierzchni
biurowych, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem
lokali na cele biurowe, 37 budownictwo, wynajem narzędzi,
instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, wynajem maszyn do pompowania betonu, wynajem narzędzi budowlanych, wynajem narzędzi ręcznych i narzędzi z napędem elektrycznym, usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
budowa biur, budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków służby zdrowia, budowa obiektów publicznych,
budowa obiektów medycznych, budowa konstrukcji podziemnych, budowa sieci transportu podziemnego, budowa
szpitali, 39 transport, transport samochodowy, przewożenie
i dostarczanie towarów, usługi transportowe, usługi frachtowe, przewóz ładunków i usługi przeprowadzkowe, usługi
dźwigów, usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, wypożyczanie środków transportu, wynajem
samochodów, wynajem przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników do magazynowania i transportu, wynajem miejsc
magazynowych, wynajem przestrzeni magazynowej, wy(210)
(731)

(531) 29.01.03, 27.05.01, 02.03.04, 02.03.22, 02.03.23, 02.03.25
(510), (511) 36 usługi maklerskie, zarządzanie finansami,
transakcje finansowe, doradztwo w sprawach finansowych,
analizy finansowe, inwestycje finansowe.
510403
(220) 2020 02 20
EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERES DOM INWESTYCYJNY SA

(210)
(731)

(531)

29.01.02, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 02.03.01,
02.03.04, 02.03.25
(510), (511) 36 usługi maklerskie, zarządzanie finansami,
transakcje finansowe, doradztwo w sprawach finansowych,
analizy finansowe, inwestycje finansowe.
510404
(220) 2020 02 20
EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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najem kontenerów, wypożyczanie środków transportu, wynajem przyczep, parkowanie i przechowywanie pojazdów,
wynajmowanie miejsc parkingowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

510637
(220) 2020 02 25
Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(znak słowno-graficzny)
SNACK MI

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.04, 08.07.08, 04.05.05
(510), (511) 29 słone i słodkie przekąski na bazie ziemniaków, słone i słodkie przekąski na bazie ziemniaków w słonej
i mlecznej polewie, 30 słone i słodkie przekąski na bazie
mąki, zbóż i kukurydzy, słone i słodkie przekąski na bazie
mąki, zbóż i kukurydzy w słodkiej polewie, przekąski w czekoladzie, słone i słodkie przekąski na bazie mąki, zbóż i kukurydzy w mlecznej polewie, wyroby piekarnicze w czekoladzie, w słodkiej i mlecznej polewie, paluszki w czekoladzie, w słodkiej polewie i/lub polewie mlecznej, precelki
w czekoladzie, w słodkiej polewie i/lub polewie mlecznej,
chrupki w czekoladzie, w słodkiej i/lub mlecznej polewie,
krakersy w czekoladzie, w słodkiej i/lub mlecznej polewie,
prażynki krewetkowe, sosy, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, także za pośrednictwem sieci Internet słonych i słodkich
przekąsek.
510651
(220) 2020 02 26
BARTER SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARTER SYSTEM
(210)
(731)
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510654
(220) 2020 02 26
AMAZEMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) amazemet
(510), (511) 1 spoiwa odlewnicze do użytku odlewniczego,
proszki odlewnicze, topnik odlewniczy, 2 proszki metaliczne
do stosowania przy natryskiwaniu cieplnym, kolorowe proszki metalowe, proszki z metali szlachetnych do użytku przez
malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 6 proszki metalowe używane w produkcji, metale w formie sproszkowanej
do drukarek 3D, metale do spawania, metale do spawania
żeliwa, materiały spawalnicze i lutownicze, pręty metalowe
do lutowania i spawania w tym te ze stopu stali i tytanu (Ti),
stopy używane w odlewnictwie, 7 drukarki 3D, 37 konserwacja i naprawa drukarek 3D, 40 drukowanie 3D.
(210)
(731)

(210) 510671
(220) 2020 02 26
(731) OWLIE SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) biomlac
(510), (511) 5 probiotyki.
(210) 510672
(220) 2020 02 26
(731) OWLIE SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) ActiveLac
(510), (511) 5 probiotyki.
(210) 510676
(220) 2020 02 26
(731) OWLIE SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) Lbiom
(510), (511) 5 probiotyki.
(210)
(731)
(540)
(540)

511271
(220) 2020 03 11
MIASTO ŁÓDŹ, Łódź
(znak słowno-graficzny)
MŁODZI w ŁODZI

(531)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.15.25, 26.13.25, 26.04.06
(510), (511) 35 pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych, pośrednictwo w kontraktach na kupno
i sprzedaż produktów, pośrednictwo w zakresie transakcji
handlowych i umów handlowych, badania rynku i analizy
biznesowe, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, informacja o działalności gospodarczej
i informacja handlowa, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, usługi handlowe on-line, w ramach
których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu.

01.15.21, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.04,
29.01.08
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe on-line, publikowanie materiałów
i tekstów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych,
usługi public relations, usługi reklamowe, promocyjne i public relations, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotek, broszur i materiałów drukowanych], dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek].
(210) 511273
(731) MIASTO ŁÓDŹ, Łódź
(540) (znak słowny)

(220) 2020 03 11
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(540) Młodzi w Łodzi
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe on-line, publikowanie materiałów
i tekstów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych,
usługi public relations, usługi reklamowe, promocyjne i public relations, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotek, broszur i materiałów drukowanych], dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek].
511278
(220) 2020 03 10
CHOLEWIŃSKI JAN CHOLEWIŃSKI Z.P.H.U.,
Cząstków Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHOLEWIŃSKI 1982
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 18 torebki na biodra [nerki], torebki, torebki męskie, torebki paski, torebki damskie, torebki wieczorowe, torebki na narzędzia, sprzedawane bez wyposażenia, szkockie
torebki futrzane lub skórzane [sporran], uchwyty do noszenia toreb z zakupami, torebki do przewieszania przez ramię,
paski do torebek na ramię, małe damskie torebki bez rączki,
torebki do noszenia przy pasku, torebki wykonane z imitacji
skóry, torebki, portmonetki i portfele, metalowe okucia do
torebek, torebki wykonane ze skóry, torebki-paski na biodra,
torebki noszone na biodrach, torebki kuferki [Boston bag],
torebki typu hobo, małe torebki kopertówki, kopertówki
[małe torebki], bigle do torebek, torebki do ręki, torebki na
ramię, uchwyty do toreb, torebki worki, stylowe torebki, skórzane torebki, portfele, portfele skórzane, portfele na karty,
portfele na kostkę, portfele na nadgarstek, portfele na karty
wizytowe, portfele na karty kredytowe, torby i portfele skórzane, portfele z metali szlachetnych, etui na karty [portfele],
etui na karty kredytowe (portfele), portfele nie z metali szlachetnych, portfele do przypinania na pasku, skórzane portfele na karty kredytowe, portfele z przegródkami na karty,
portfele wraz z etui na karty, portfele damskie nie z metali
szlachetnych, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia, etui na wizytówki, etui na
banknoty, etui na klucze, etui na krawaty, etui na pieluchy,
etui na karty kredytowe, etui do kart kredytowych, etui, futerały na dokumenty, etui na bilety okresowe, etui z imitacji
skóry, etui na prawo jazdy, etui na karty [wyroby skórzane],
skórzane etui na karty kredytowe, etui na klucze z imitacji
skóry, etui na klucze wykonane ze skóry, futerały w postaci
etui na klucze, etui na wizytówki w postaci portfeli, etui na
karty kredytowe z imitacji skóry, etui na karty kredytowe wykonane ze skóry, walizki, małe walizki, walizki podróżne, walizki skórzane, walizki biznesowe, walizki na dokumenty, kufry
i walizki, skórzane walizki podróżne, walizki na kółkach, walizki z kółkami, walizki podróżne [podręczne], artykuły podróżne [walizki, torby], walizki na pobyt jednodniowy, walizki
z wbudowanymi półkami, walizki z napędem elektrycznym,
paski do ostróg, paski pod brodę skórzane, paski z imitacji
skóry, paski do portmonetek, zamykalne paski do bagażu,
paski skórzane do bagażu, torby szkolne [z paskiem na ramię], skóra na buty, buty dla psów, torby na buty, buty dla
koni, torby podróżne na buty, opaski skórzane, skórzane smycze, sakiewki skórzane, sznurówki skórzane, sznury skórzane,
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sznurowadła (skórzane), portmonetki skórzane, etykiety skórzane, skórzane nici skręcone, aktówki [wyroby skórzane],
skórzane torby na zakupy, pudła skórzane na kapelusze, zestawy podróżne [wyroby skórzane], torby podróżne [wyroby
skórzane], pokrowce skórzane na sprężyny, skórzane pasy na
ramię, skórzane aktówki na dokumenty, skórzane etui na karty, torby skórzane na narzędzia, bez zawartości, paski skórzane [inne niż odzież], skóra bydlęca, skóra kozia, skóra syntetyczna, sztuczna skóra, skóra wtórna, skóra garbowana, skóra
na meble, skóra na uprzęże, skóra z poliuretanu, skóra i imitacja skóry, skóra nieobrobiona lub półobrobiona, skóra surowa lub półprzetworzona, skóra sprzedawana w ilościach hurtowych, skóra kozia inna niż do czyszczenia, skóra wyprawiona w cienkie arkusze do użytku w produkcji, bagaż, bagaże
podróżne, kufry bagażowe, pokrowce na bagaż, bagaż na
kółkach, przywieszki do bagażu, pasy do bagażu, zawieszki,
etykiety bagażowe, plastikowe etykiety na bagaż, metalowe
etykiety na bagaż, zawieszki, etykiety na bagaż [wyroby ze
skóry], organizery podróżne przystosowane do bagażu,
oprawki na etykietki do bagażu, etykiety na bagaż z kauczuku, teczki, aktówki, teczki, składane teczki, teczki konferencyjne, teczki na nuty, teczki na dokumenty, teczki ze skóry, teczki i aktówki, teczki na dokumenty [aktówki], teczki na prace
plastyczne [futerały], etui na karty wykonane z imitacji skóry,
podróżne pudła na kapelusze, pudła na kapelusze z imitacji
skóry, kopertówki, torby na parasole, torby na zakupy, torby
na ramię, torby na obuwie, torby na książki, torby na garnitur,
torby na ubrania, torby na kółkach, torby na nuty, tekstylne
torby na zakupy, elastyczne torby na odzież, torby na wyjazdy weekendowe, podróżne torby na ubranie, torby na jednodniowy pobyt, torby szkolne na książki, torby na narzędzia
(puste), torby na odzież sportową, brezentowe torby na zakupy, torby naramienne dla dzieci, torby podróżne na kółkach, torby ze sznurka na zakupy, torby na akcesoria do przewijania, torby na zakupy wielokrotnego użytku, torby na narzędzia [puste] motocyklowe, torby na zakupy na kółkach,
torby podręczne na odzież sportową, uniwersalne torby
sportowe na kółkach, torby na zakupy wykonane ze skóry,
torby na narzędzia, sprzedawane bez wyposażenia, torby robione na drutach, nie z metali szlachetnych, duże, lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, torby na materiały
do robienia na drutach, torby na pas i na biodra [nerki], podróżne torby na garderobę wykonane ze skóry, torby na garnitury, koszule i sukienki, torby [pokrowce] na ubrania do
podróży, torby na zakupy na dwóch kółkach, torby na zakupy
z doczepionymi kółkami, portmonetki wielofunkcyjne, portmonetki, małe portmonetki, portmonetki z siatki oczkowej,
portmonetki z metali szlachetnych, portmonetki (wyroby ze
skóry), portmonetki do noszenia na nadgarstku, portmonetki
niewykonane z metali szlachetnych, portmonetki (nie z metali szlachetnych), portmonetki na drobne z metali szlachetnych, portmonetki na monety nie z metali szlachetnych, plecaki, plecaki turystyczne, plecaki uczniowskie, małe plecaki,
plecaki [małe], plecaki wycieczkowe, plecaki sportowe, plecaki na kółkach, plecaki dla wędrowników, plecaki do noszenia niemowląt, plecaki dla alpinistów, wyprawione skóry,
skóry bydlęce, skóry zwierzęce, imitacje skóry, pudełka ze
skóry, nici ze skóry, ćwieki ze skóry, moleskin [imitacja skóry],
pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, obrobione lub półobrobione skóry, uprząż wykonana ze skóry, przemysłowe pojemniki opakowaniowe ze skóry, okładziny do mebli ze skóry,
wykończenia ze skóry do mebli, imitacje skóry sprzedawane
w ilościach hurtowych, wykończenia i dekoracje ze skóry do
mebli, płaty imitacji skóry do użytku w produkcji, wyroby rymarskie ze skóry, torby wykonane ze skóry, torby z imitacji
skóry, pojemniki na klucze ze skóry i skóry wyprawionej, aktówki [wyroby ze skóry], aktówki wykonane ze skóry, torby
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podróżne wykonane ze skóry, aktówki wykonane z imitacji
skóry, koperty ze skóry do pakowania, torby podróżne wykonane z imitacji skóry, duże torby podróżne ze sztywnej skóry,
kosmetyczki, kosmetyczki (niewyposażone), kosmetyczki
bez wyposażenia, kosmetyczki (bez wyposażenia), kosmetyczki sprzedawane bez zawartości, kosmetyczki [saszetki na
przybory toaletowe], futerały przenośne na dokumenty, futerały na przybory do golenia, sprzedawane bez wyposażenia, parasole i parasolki, parasolki i parasole (duże), pokrowce
na parasolki, 25 rękawiczki, rękawiczki dziane, rękawiczki samochodowe, rękawiczki zimowe, rękawiczki [odzież], rękawiczki bez palców, rękawiczki jako odzież, rękawiczki z jednym palcem, rękawiczki z materiałem przewodzącym na
czubkach palców, które można nosić podczas używania
podręcznych urządzeń elektronicznych z ekranem dotykowym, szaliki, szaliki [odzież], szaliki do zawijania wokół szyi,
szaliki jedwabne, szaliki rurkowe (kominy) na szyję, apaszki,
męskie apaszki, apaszki [chustki], chustki [apaszki], paski, paski tekstylne, paski [odzież], paski z materiału, paski do smokingów, paski do butów, paski materiałowe [odzież], paski
skórzane [odzież], paski do zaciśnięcia kimon (datejime), paski wykonane z imitacji skóry, paski na palce do drewniaków
w stylu japońskim, sandały z paskiem na palec w stylu japońskim (asaura-zori), paski na palce do sandałów zori w stylu
japońskim, chustki na głowę, czapki z daszkiem, czapki jako
nakrycia głowy, czapki ze sztucznego futra, czapki bez daszków, czapki [nakrycia głowy], czapki z pomponem, czapki
kolarskie, czapki żołnierskie, czapki narciarskie, czapki dziane,
czapki futrzane, czapki wełniane, czapki sportowe, czapki
baseballowe, czapki bejsbolówki, buty jeździeckie, buty płócienne, buty sznurowane, buty zimowe, buty damskie, buty
skórzane, buty sportowe, buty dziecięce, buty wodoodporne, buty nieprzemakalne, buty pielęgniarskie, eleganckie
buty wyjściowe, buty na rzepy, buty dla niemowląt, buty do
wody, buty do jogi, walonki [buty filcowe], buty dla kobiet,
buty na platformie, espadryle buty lub sandały, buty do jazdy konnej, sandały i buty plażowe, buty na płaskim obcasie,
buty na wysokim obcasie, buty do prowadzenia samochodu, dziane buty dla niemowląt, spodnie, spodnie sztruksowe,
spódnico-spodnie, kurtki skórzane, płaszcze skórzane, skórzane sukienki, kamizelki skórzane, spodnie skórzane, komplety skórzane, kapcie skórzane, sukienki skórzane, skórzane
nakrycia głowy, skórzane sandały w stylu japońskim, skórzane ochraniacze na spodnie (odzież), odzież ze skóry, buty do
kostki, buty wsuwane, koszulki polo, koszulki bez rękawów,
koszulki dla dzieci, koszulki z nadrukami, koszulki z krótkim
rękawem, koszulki gimnastyczne bez rękawów, koszulki polo
z dzianiny, koszule, koszule eleganckie, koszule codzienne,
koszule sportowe, tkane koszule, koszule sztruksowe, koszule
z dzianiny, koszule do garniturów, szerokie koszule wierzchnie, koszule niezapięte pod szyją, koszule z krótkimi rękawami, koszule z długimi rękawami, kurtki, kurtki [odzież], kurtki
puchowe, kurtki futrzane, kurtki zamszowe, ocieplane kurtki,
grube kurtki, kurtki pilotki, kurtki dwustronne, kurtki z rękawami, kurtki bez rękawów, marynarki od garniturów, kurtki
bluzy, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy polarowe, bluzy
z kapturem, bluzy sportowe z kapturem, T-shirty z krótkim
rękawem, majtki, majtki damskie, bielizna, bielizna osobista,
bielizna damska, skarpetki, skarpetki męskie, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów bagażowych, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie futer, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków
odzieżowych, sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla
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osób trzecich do zakupu odzieży, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z
tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie futer, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami rymarskimi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z torbami, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do szycia, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych.
(210) 511440
(220) 2020 03 13
(731) SEWERYŃSKI RAFAŁ, Szczawno-Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) GEOZOO
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu detalicznego towarami: karma
dla zwierząt, akcesoria dla zwierząt, zabawki dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, handlowe usługi informacyjne dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych artykułów, produktów, towarów, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
38 telekomunikacja, usługi sieci telekomunikacyjnych, usługi
telekomunikacyjne, dostarczanie i wynajem infrastruktury
i sprzętu telekomunikacyjnego, 41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, tłumaczenia, usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, usługi rezerwacji biletów na atrakcje
i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja,
rozrywka i sport, tłumaczenia językowe, usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych.
511728
(220) 2020 03 20
UNIGLASS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża
(540) (znak słowny)
(540) YUNIGLASS
(510), (511) 19 alabastrowe szkło, altany jako konstrukcje niemetalowe, arkusze i pasy z tworzyw sztucznych do znakowania dróg, balustrady niemetalowe, balustrady szklane, baraki,
boazerie, budki dźwiękoszczelne, przenośne, niemetalowe,
budki telefoniczne niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, chlewy nie z metalu, drzwi niemetalowe, drzwi pancerne niemetalowe, drzwi wahadłowe niemetalowe, elementy
budowlane niemetalowe w postaci płyt, elementy krawędziowe do kształtowania terenu z tworzyw sztucznych, elementy
wykończeniowe budowlane niemetalowe, formy odlewnicze
niemetalowe, ganki niemetalowe, do budownictwa, granulat
szklany do znakowania dróg, grobowce jako pomniki niemetalowe, harmonijkowe drzwi niemetalowe, izolacyjne szkło dla
budownictwa, kątowniki, niemetalowe, kominy niemetalowe,
konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, kratownice niemetalowe, kurniki niemetalowe, listwy niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały do pokryć
nawierzchni drogowych, mozaiki dla budownictwa, nadproża
niemetalowe, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe konstrukcje szklarni, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe,
niemetalowe płytki ścienne, niemetalowe ramy do okien
szklanych, niemetalowe słupy, obudowy kominków, niemetalowe, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, okienne szkło, z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, okiennice
(210)
(731)
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niemetalowe, okna witrażowe, okna żaluzjowe niemetalowe,
okrycia niemetalowe dla budownictwa, osłony pancerne, niemetalowe, ościeżnice niemetalowe, pachołki do cumowania
niemetalowe, parapety okienne niemetalowe, płoty, parkany
niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty drzwiowe
szklane, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty
do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, płyty
pamiątkowe, niemetalowe, pływackie baseny jako konstrukcje
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, pokrycia dachowe z gontów, pokrycia ścienne
nie z metalu, pomniki niemetalowe, pomosty niemetalowe
do cumowania jako pływające, profile niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe do gzymsów, rynny dachowe niemetalowe, schody niemetalowe, stopnie schodów niemetalowe, siding winylowy jako materiały budowlane, słupy
niemetalowe dla budownictwa, sufity niemetalowe, szalówki
jako ciesielstwo niemetalowe, szklarnie przenośne niemetalowe, szkło bez odpryskowe, szkło budowlane, szkło emaliowane, do celów budowlanych, szkło okienne do użytku w budownictwie, szkło płaskie walcowane jako okienne do użytku
w budownictwie, ścianki działowe niemetalowe, świecąca
kostka brukowa, trampoliny niemetalowe, trzcina do użytku
w budownictwie, włazy jako pokrywy niemetalowe, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, żaluzje zewnętrzne niemetalowe
i nietekstylne, panele ścienne szklane, 20 blaty stołowe, boje
cumownicze, domki dla ptaków, drzwi do mebli szklane,
dzwonki do drzwi niemetalowe, nieelektryczne, etykiety
z tworzyw sztucznych, kartoteki jako meble, klamki do drzwi
z porcelany lub ze szkła, kołatki do drzwi z materiałów niemetalowych, kołki rozporowe, niemetalowe, komody, kredensy,
krzesła, lusterka ręczne jako lusterka toaletowe, lustra jako srebrzone szkło, ławy jako meble, łóżka, meble, meble ze szkła,
niemetalowe urządzenia do zamykania do drzwi, niemetalowe urządzenia do zamykania do okien, numery domów nieświecące, niemetalowe, ograniczniki do drzwi, niemetalowe
ani nie gumowe, ograniczniki do okien, niemetalowe ani
nie gumowe, osłony do kominków jako meble, osprzęt niemetalowy do drzwi, osprzęt niemetalowy do mebli, osprzęt niemetalowy do okien, palety transportowe niemetalowe, parawany jako meble, płytki lustrzane, pojemniki niemetalowe
jako składowanie, transport, półki do kartotek jako meble, prowadnice niemetalowe do drzwi przesuwnych, przenośne
biurka, pulpity jako meble, rolety wewnętrzne okienne jako
meble, rygle do ram okiennych, niemetalowe, siedzenia prysznicowe, skrzynki na listy, niemetalowe i niemurowane, stojaki,
półki, stoły, taborety, tace niemetalowe, toaletki, umywalki
obudowane szafką, urządzenia otwierające okna nieelektryczne, niemetalowe, urządzenia zamykające do drzwi nieelektryczne, niemetalowe, wózki barowe jako meble, zasuwy
drzwiowe niemetalowe, zbiorniki niemetalowe i niemurowane, meble kuchenne do zabudowy, gałki jako uchwyty porcelanowe lub ze szkła, 21 akwaria pokojowe, balony szklane jako
pojemniki, brytfanny, deski do krojenia do kuchni, dzieła sztuki
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła, figurki z porcelany,
ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, filiżanki, tabliczki z fajansu,
fiolki szklane jako pojemniki, gąsiory szklane, kosze do użytku
domowego, kryształ jako wyroby szklane, kubki, miseczki, mozaiki ze szkła nie do celów budowlanych, mydelniczki, naczynia sakralne ze szkła, naczynia szklane do napojów, ozdobne
kule szklane, półmiski jako tace, salaterki, serwetniki, spodeczki,
statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, szklane
naczynia do picia, szklane zatyczki, szkło emaliowane,
nie do budownictwa, szkło mleczne, szkło na szyby pojazdów
jako półfabrykaty, nieprzetworzone lub półprzetworzone
szkło z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, szkło
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płaskie walcowane jako materiał surowy, szkło sproszkowane
do dekoracji, szkło z cienkimi przewodnikami elektrycznymi,
szyldy z porcelany lub ze szkła, talerze, wazony, wazy do zup,
włókno szklane, inne niż do izolacji lub użytku włókienniczego, wyroby szklane malowane, zastawa stołowa, inna niż noże,
widelce i łyżki, 35 administrowanie programami lojalności
konsumenta, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, porady odnośnie biznesowej obsługi, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
marketing ukierunkowany, outsourcing jako doradztwo biznesowe, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, telewizyjne, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, telemarketing, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, sprzedaż, reklama i promocja materiałów budowlanych i gospodarstwa domowego, usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie nabywania dla osób
trzecich jako zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupować poprzez katalogi w sklepach i hurtowniach, poprzez Internet z: wyrobami budowlanymi, z tworzyw sztucznych, ceramiki i szkła, ze sprzętem
i wyrobami, do użytku gospodarstwa domowego z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności: altany, konstrukcje z metalu, balustrady metalowe, balustrady
szklane, barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, baseny kąpielowe jako konstrukcje metalowe, belki stropowe metalowe, bramy metalowe, chlewy metalowe, cyfry i litery z metali nieszlachetnych z wyjątkiem czcionek, dachowe rynny
metalowe, dachówki metalowe, drabiny metalowe, drobne
wyroby metalowe, drzwi metalowe, dzwony i dzwonki, dźwigary metalowe, ekrany, siatki przeciw owadom metalowe, etykiety metalowe, futryny drzwiowe metalowe, gałki jako
uchwyty metalowe, gzymsy metalowe, harmonijkowe drzwi
z metalu, kabiny kąpielowe metalowe, imadła warsztatowe
metalowe, kabiny telefoniczne metalowe, kasy pancerne,
klamki do drzwi metalowe, kołki metalowe, kominy metalowe,
konstrukcje metalowe stosowane w budownictwie, kostka
brukowa metalowa, kosze metalowe, kowadła, kratownice
jako kładki metalowe, kraty metalowe, lufciki metalowe, łaty
metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, metalowe
drzwi pancerne, metalowe kołatki do drzwi, metalowe kosze
dachowe do użytku w budownictwie, metalowe materiały
konstrukcyjne, ogniotrwałe, metalowe obudowy kominkowe,
metalowe płytki ścienne, metalowe pokrycia dachowe z wbu-
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dowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, metalowe prowadnice do ram okiennych, metalowe rolki do okien, metalowe
urządzenia do parkowania rowerów, metalowe urządzenia
zamykające do drzwi, metalowe zasuwy do drzwi, nadproża
metalowe, nieelektryczne dzwonki do drzwi z metalu, nieelektryczne urządzenia do otwierania okien, odrzwia metalowe, ograniczniki drzwiowe metalowe, ogrodzenia metalowe,
okiennice metalowe, okna metalowe, okna żaluzjowe metalowe, okucia do drzwi metalowe, okucia metalowe do okien,
ościeżnice metalowe, panele akustyczne metalowe, parkany
metalowe, płytki podłogowe metalowe, płyty do drzwi metalowe, podłogi metalowe, pokrycia dachów metalowe, progi
metalowe, prowadnice do drzwi przesuwnych z metalu, rolety
zewnętrzne metalowe, rynny metalowe, skarbonki metalowe,
słupy metalowe, stopnie schodów metalowe, sufity metalowe, szklarnie przenośne metalowe, urządzenia odstraszające
ptaki poruszane wiatrem metalowe, uszczelki metalowe, wanienki dla ptaków metalowe, werandy metalowe stosowane
w budownictwie, wycieraczki metalowe, wyroby artystyczne
z brązu, zawiasy drzwiowe metalowe, zderzaki metalowe, żaluzje metalowe, elektryczne urządzenia do otwierania drzwi,
elektryczne urządzenia do otwierania okien, elektryczne urządzenia do zamykania okien, elektryczne zamknięcia drzwiowe,
elektryczne zgrzewarki do tworzyw sztucznych jako pakowanie, giętarki, hydrauliczne urządzenia do otwierania okien, hydrauliczne urządzenia do zamykania okien, hydrauliczne zamknięcia drzwi, maszyny do mieszania, maszyny do nanoszenia cienkiej warstwy farby, maszyny do obróbki szkła, maszyny
do przetwarzania tworzyw sztucznych, maszyny do usuwania
odpadków, maszyny i urządzenia do czyszczenia jako elektryczne, maszyny ssące do celów przemysłowych, mieszalniki,
młyny jako maszyny, nitownice jako maszyny, obrabiarki, pakowarki, piły jako maszyny, pistolety natryskowe do malowania,
pneumatyczne urządzenia do otwierania drzwi, pneumatyczne urządzenia do otwierania okien, pneumatyczne urządzenia
do zamykania drzwi, pneumatyczne urządzenia do zamykania
okien, podnośniki jako urządzenia, prasy jako maszyny do celów przemysłowych, przecinaki do maszyn, przesiewacze,
przyrządy do przenoszenia ładunków na poduszkach powietrznych, przyrządy do zasuwania zasłon sterowane elektrycznie, roboty przemysłowe, stoły do maszyn, turbiny wiatrowe, urządzenia do malowania, urządzenia do zagęszczania
odpadów, urządzenia do zbierania mułu jako maszyny, elektryczne dzwonki do drzwi, meble laboratoryjne, pomiarowe
naczynia szklane, szkło optyczne, tace laboratoryjne, abażury
do lamp, akcesoria łazienkowe, bidety, kabiny prysznicowe, kabiny przenośne do łaźni tureckich, klosze do lamp jako kominki, kominki, kuchenki, kuliste klosze do lamp, lady chłodnicze,
lady podgrzewane, lampy laboratoryjne, muszle klozetowe,
natryski, prysznice, pisuary jako armatura sanitarna, spłuczki
ustępowe, szafy chłodnicze, umywalki jako części instalacji sanitarnych, ustępy przenośne, wanny, wanny do nasiadówek,
wanny spa, wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, zlewozmywaki, drzwi do pojazdów, lusterka boczne do pojazdów,
lusterka wsteczne, szyby do pojazdów, szyby przednie pojazdów, alabastrowe szkło, altany jako konstrukcje niemetalowe,
arkusze i pasy z tworzyw sztucznych do znakowania dróg,
balustrady niemetalowe, baraki, boazerie, budki dźwiękoszczelne przenośne, niemetalowe, budki telefoniczne niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, chlewy nie z metalu,
drzwi niemetalowe, drzwi pancerne niemetalowe, drzwi wahadłowe niemetalowe, elementy budowlane niemetalowe
w postaci płyt, elementy krawędziowe do kształtowania terenu z tworzyw sztucznych, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, formy odlewnicze niemetalowe, ganki niemetalowe do budownictwa, granulat szklany do znakowania
dróg, grobowce jako pomniki niemetalowe, harmonijkowe
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drzwi niemetalowe, izolacyjne szkło dla budownictwa, kątowniki, niemetalowe, kominy niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, kratownice niemetalowe, kurniki niemetalowe, listwy niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały do pokryć nawierzchni drogowych, mozaiki dla budownictwa, nadproża niemetalowe,
nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe konstrukcje szklarni,
niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, niemetalowe
płytki ścienne, niemetalowe ramy do okien szklanych, niemetalowe słupy, obudowy kominków, niemetalowe, ogniotrwałe
materiały budowlane, niemetalowe, okienne szkło, z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, okiennice niemetalowe,
okna witrażowe, okna żaluzjowe niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, osłony pancerne, niemetalowe,
ościeżnice niemetalowe, pachołki do cumowania niemetalowe, parapety okienne niemetalowe, płoty, parkany niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty drzwiowe szklane,
płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, płyty pamiątkowe, niemetalowe, pływackie baseny jako konstrukcje
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, pokrycia dachowe z gontów, pokrycia ścienne
nie z metalu, pomniki niemetalowe, pomosty niemetalowe
do cumowania jako pływające, profile niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe do gzymsów, rynny dachowe niemetalowe, schody niemetalowe, stopnie schodów niemetalowe, siding winylowy jako materiały budowlane, słupy
niemetalowe dla budownictwa, sufity niemetalowe, szalówki
jako ciesielstwo niemetalowe, szklarnie przenośne niemetalowe, szkło bezodpryskowe, szkło budowlane, szkło emaliowane, do celów budowlanych, szkło okienne do użytku w budownictwie, szkło płaskie walcowane jako okienne do użytku
w budownictwie, ścianki działowe niemetalowe, świecąca
kostka brukowa, trampoliny niemetalowe, trzcina do użytku
w budownictwie, włazy jako pokrywy niemetalowe, wykończeniowe elementy dachów niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, żaluzje zewnętrzne niemetalowe
i nietekstylne, blaty stołowe, boje cumownicze, domki dla ptaków, drzwi do mebli szklane, dzwonki do drzwi niemetalowe,
nieelektryczne, etykiety z tworzyw sztucznych, kartoteki jako
meble, klamki do drzwi z porcelany lub ze szkła, kołatki
do drzwi z materiałów niemetalowych, kołki rozporowe, niemetalowe, komody, kredensy, krzesła, lusterka ręczne jako lusterka toaletowe, lustra jako srebrzone szkło, ławy jako meble,
łóżka, meble, meble ze szkła, niemetalowe urządzenia do zamykania do drzwi, niemetalowe urządzenia do zamykania
do okien, numery domów nieświecące niemetalowe, ograniczniki do drzwi, niemetalowe ani niegumowe, ograniczniki
do okien niemetalowe ani niegumowe, osłony do kominków
jako meble, osprzęt niemetalowy do drzwi, osprzęt niemetalowy do mebli, osprzęt niemetalowy do okien, palety transportowe niemetalowe, parawany jako meble, płytki lustrzane,
pojemniki niemetalowe jako składowanie, transport, półki
do kartotek jako meble, prowadnice niemetalowe do drzwi
przesuwnych, przenośne biurka, pulpity jako meble, rolety wewnętrzne okienne jako meble, rygle do ram okiennych, niemetalowe, siedzenia prysznicowe, skrzynki na listy, niemetalowe i niemurowane, stojaki, półki, stoły, taborety, tace niemetalowe, toaletki, umywalki obudowane szafką, urządzenia otwierające okna nieelektryczne, niemetalowe, urządzenia zamykające do drzwi nieelektryczne, niemetalowe, wózki barowe jako
meble, zasuwy drzwiowe niemetalowe, zbiorniki niemetalowe i niemurowane, zabudowy kuchenne szklane, akwaria pokojowe, balony szklane jako pojemniki, brytfanny, deski
do krojenia do kuchni, dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny,
terakoty i szkła, figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub
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szkła, filiżanki, fajans, fiolki szklane jako pojemniki, gałki jako
uchwyty porcelanowe lub ze szkła, gąsiory szklane, kosze
do użytku domowego, kryształ jako wyroby szklane, kubki, miseczki, mozaiki ze szkła nie do celów budowlanych, mydelniczki, naczynia sakralne ze szkła, naczynia szklane do napojów,
ozdobne kule szklane, półmiski jako tace, salaterki, serwetniki,
spodeczki, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub
szkła, szklane naczynia do picia, szklane zatyczki, szkło emaliowane, nie do budownictwa, szkło mleczne, szkło na szyby pojazdów jako półfabrykaty, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie,
szkło płaskie walcowane jako materiał surowy, szkło sproszkowane do dekoracji, szkło z cienkimi przewodnikami elektrycznymi, szyldy z porcelany lub ze szkła, talerze, wazony, wazy
do zup, włókno szklane, inne niż do izolacji lub użytku włókienniczego, wyroby szklane malowane, zastawa stołowa,
inna niż noże, widelce i łyżki, altany konstrukcje z metalu, balustrady metalowe, barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, baseny kąpielowe jako konstrukcje metalowe, belki stropowe metalowe, bramy metalowe, chlewy metalowe, cyfry
i litery z metali nieszlachetnych z wyjątkiem czcionek, dachowe rynny metalowe, dachówki metalowe, drabiny metalowe,
drobne wyroby metalowe, drzwi metalowe, dzwony i dzwonki, dźwigary metalowe, ekrany, siatki przeciw owadom metalowe, etykiety metalowe, futryny drzwiowe metalowe, gałki jako
uchwyty metalowe, gzymsy metalowe, harmonijkowe drzwi
z metalu, kabiny kąpielowe metalowe, imadła warsztatowe
metalowe, kabiny telefoniczne metalowe, kasy pancerne,
klamki do drzwi metalowe, kołki metalowe, kominy metalowe,
konstrukcje metalowe stosowane w budownictwie, kostka
brukowa metalowa, kosze metalowe, kowadła, kratownice
jako kładki metalowe, kraty metalowe, lufciki metalowe, łaty
metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, metalowe
drzwi pancerne, metalowe kołatki do drzwi, metalowe kosze
dachowe do użytku w budownictwie, metalowe materiały
konstrukcyjne, ogniotrwałe, metalowe obudowy kominkowe,
metalowe płytki ścienne, metalowe pokrycia dachowe,
z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, metalowe prowadnice do ram okiennych metalowe rolki do okien, metalowe urządzenia do parkowania rowerów, metalowe urządzenia
zamykające do drzwi, metalowe zasuwy do drzwi, nadproża
metalowe, nieelektryczne dzwonki do drzwi z metalu, nieelektryczne urządzenia do otwierania okien, odrzwia metalowe, ograniczniki drzwiowe metalowe, ogrodzenia metalowe,
okiennice metalowe, okna metalowe, okna żaluzjowe metalowe, okucia do drzwi metalowe, okucia metalowe do okien,
ościeżnice metalowe, panele akustyczne metalowe, parkany
metalowe, płytki podłogowe metalowe, płyty do drzwi metalowe, podłogi metalowe, pokrycia dachów, metalowe, progi
metalowe, prowadnice do drzwi przesuwnych z metalu, rolety
zewnętrzne metalowe, rynny metalowe, skarbonki metalowe,
słupy metalowe, stopnie schodów metalowe, sufity metalowe, szklarnie przenośne metalowe, urządzenie odstraszające
ptaki poruszane wiatrem metalowe, uszczelki metalowe, wanienki dla ptaków metalowe, werandy metalowe stosowane
w budownictwie, wycieraczki metalowe, wyroby artystyczne
z brązu, zawiasy drzwiowe metalowe, zderzaki metalowe, żaluzje metalowe, abażury do lamp, akcesoria łazienkowe, bidety, kabiny prysznicowe, kabiny przenośne do łaźni tureckich,
klosze do lamp jako kominki, kominki, kuchenki, kuliste klosze
do lamp, lady chłodnicze, lady podgrzewane, lampy laboratoryjne, muszle klozetowe, natryski, prysznice, pisuary jako armatura sanitarna, spłuczki ustępowe, szafy chłodnicze, umywalki
jako części instalacji sanitarnych, ustępy przenośne, wanny
do nasiadówek, wanny spa, wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, zlewozmywaki, 40 barwienie szyb poprzez pokrywanie ich powierzchni, dmuchanie szkła, drukowanie szkła, dru-
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kowanie 3D, frezowanie szkła, grawerowanie szkła, srebrzenie
szkła, szlifowanie szkła, trasowanie laserem, usługi dotyczące
obróbki mechanicznej i chemicznej szkła, powlekanie szkła,
pozłacanie szkła, piaskowanie wzorów na szkle i lustrach.
511792
(220) 2020 03 23
K2 RESIDENTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K2RESIDENTIAL
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.21, 27.07.21, 26.03.01, 24.15.01, 24.15.15,
29.01.12
(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowymi,
agencje nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi związane z majątkiem nieruchomym,
wynajem zakwaterowania [mieszkania], wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, zarządzanie nieruchomością, 37 budownictwo, budowa budynków mieszkalnych
i komercyjnych, rozbiórka budynków, nadzór budowlany,
budowanie nieruchomości, konserwacja i naprawa budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 42 projektowanie budowlane, projektowanie
dekoracji wnętrz, projektowanie budynków, projektowanie wnętrz budynków, planowanie i projektowanie osiedli
mieszkaniowych.
(210) 511876
(220) 2020 03 26
(731) WÓJCIK RAFAŁ, Pniewy
(540) (znak słowny)
(540) Royal Look
(510), (511) 35 sprzedaż środków pielęgnacyjnych w salonach fryzjerskich, kosmetycznych i piękności, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

511955
(220) 2020 03 29
TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
AFRiCANt
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(531) 03.02.09, 05.01.16, 05.01.09, 27.05.01
(510), (511) 33 wina.
(210)
(731)
(540)
(540)

511958
(220) 2020 03 29
TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
GREEN TEAM VE ECO CREATOR

(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.02, 29.01.14
(510), (511) 33 wina.
512080
(220) 2020 03 30
RICHERT JACEK JAN JUSTYR CENTRUM IZOLACJI,
Lniska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUstyr

(210)
(731)

(531) 26.11.11, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 17 artykuły termoizolacyjne, bariery do ochrony
przed ciepłem, artykuły pikowane watoliną do izolacji, guma
spieniona o komórkach zamkniętych do izolacji termicznej,
izolacje z funkcją uszczelniania do ochrony przed ciepłem,
materiał termoizolacyjny do konstrukcji poddaszy, materiały
do izolacji termicznej z tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne do izolacji przeciwtermicznej, materiały nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła, materiały termoizolacyjne, maty
termoizolacyjne, osłona cieplna z pianki silikonowej, watowane osłony izolacyjne, wełna poliestrowa do izolacji termicznej, arkusze izolacyjne, arkusze piankowe do użytku w izolacji
budynków, arkusze z pianki poliuretanowej do użytku jako
izolacja budowlana, filc izolacyjny, folie izolacyjne, izolacja
do celów budowlanych, izolacja podpodłogowa z polistyrenu
spienionego, izolacja w postaci pokryć podłogowych, izolacja z włókna szklanego do użytku w budownictwie, izolacje
do budynków z włókna szklanego, izolacje piankowe do użytku w budownictwie, izolacyjne masy uszczelniające, izolatory,
izolatory do użytku w ochronie budynków, izolatory wykonane z cementu włóknistego, izolowane panele ognioodporne,
kleje izolacyjne, lakiery izolacyjne, listwy izolacyjne, materiały
izolacyjne, materiały izolacyjne dla budownictwa, materiały
izolacyjne do dachów, materiały izolacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne wykonane z pianki
polietylenowej, materiały izolacyjne wykonane z pianki poliuretanowej, materiały izolacyjne wykonane z ponownie przerobionych tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych, maty izolacyjne, metalowa folia do izolacji
budynków, panele kompozytowe posiadające właściwości
izolacyjne, płyta izolacyjna wykonana z wełny mineralnej, płyty izolacyjne, półprzezroczyste materiały elastyczne do izolacji
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okien, powłoki izolacyjne, powłoki przemysłowe do izolacji
budynków, siatki z włókna szklanego do celów izolacyjnych,
stropy z włókien mineralnych do izolowania budynków, substancje izolacyjne, tynk izolacyjny, wata szklana do izolacji,
wełna mineralna do celów izolacyjnych, wełna kamienna
do izolacji, wełna szklana do użytku jako materiał izolacyjny,
wełna żużlowa do użytku jako izolator budowlany, wypełniacze izolacyjne, wstępnie ukształtowane komponenty izolacyjne, zaprawy izolacyjne, żele izolacyjne, 35 sprzedaż detaliczna
lub hurtowa następujących towarów: artykuły termoizolacyjne, bariery do ochrony przed ciepłem, artykuły pikowane
watoliną do izolacji, guma spieniona o komórkach zamkniętych do izolacji termicznej, izolacje z funkcją uszczelniania
do ochrony przed ciepłem, materiał termoizolacyjny do konstrukcji poddaszy, materiały do izolacji termicznej z tworzyw
sztucznych, materiały izolacyjne do izolacji przeciwtermicznej,
materiały nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła, materiały termoizolacyjne, maty termoizolacyjne, osłona cieplna
z pianki silikonowej, watowane osłony izolacyjne, wełna poliestrowa do izolacji termicznej, arkusze izolacyjne, arkusze
piankowe do użytku w izolacji budynków, arkusze z pianki
poliuretanowej do użytku jako izolacja budowlana, filc izolacyjny, folie izolacyjne, izolacja do celów budowlanych, izolacja
podpodłogowa z polistyrenu spienionego, izolacja w postaci
pokryć podłogowych, izolacja z włókna szklanego do użytku
w budownictwie, izolacje do budynków z włókna szklanego,
izolacje piankowe do użytku w budownictwie, izolacyjne
masy uszczelniające, izolatory, izolatory do użytku w ochronie
budynków, izolatory wykonane z cementu włóknistego, izolowane panele ognioodporne, kleje izolacyjne, lakiery izolacyjne, listwy izolacyjne, materiały izolacyjne, materiały izolacyjne
dla budownictwa, materiały izolacyjne do dachów, materiały
izolacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne wykonane z pianki polietylenowej, materiały izolacyjne wykonane z pianki poliuretanowej, materiały izolacyjne
wykonane z ponownie przerobionych tworzyw sztucznych,
materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych, maty izolacyjne,
metalowa folia do izolacji budynków, panele kompozytowe
posiadające właściwości izolacyjne, płyta izolacyjna wykonana
z wełny mineralnej, płyty izolacyjne, półprzezroczyste materiały elastyczne do izolacji okien, powłoki izolacyjne, powłoki
przemysłowe do izolacji budynków, siatki z włókna szklanego
do celów izolacyjnych, stropy z włókien mineralnych do izolowania budynków, substancje izolacyjne, tynk izolacyjny,
wata szklana do izolacji, wełna mineralna do celów izolacyjnych, wełna kamienna do izolacji, wełna szklana do użytku
jako materiał izolacyjny, wełna żużlowa do użytku jako izolator
budowlany, wypełniacze izolacyjne, wstępnie ukształtowane
komponenty izolacyjne, zaprawy izolacyjne, żele izolacyjne.
512081
(220) 2020 03 30
SIKORA BARTOSZ BIURO HANDLOWO-PROJEKTOWE,
Żagań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P dla Przemysłu www.dla-przemyslu.pl
(210)
(731)

36

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 15.07.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 profile metalowe, kraty metalowe do celów
ochronnych, barierki metalowe, barierki bezpieczeństwa
z metalu, barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe,
barierki metalowe do kontroli ruchu pieszych, ogrodzenia
metalowe, metalowe słupy ogrodzeniowe, metalowe panele ogrodzeniowe, metalowe materiały na ogrodzenia,
słupki metalowe, osłony z metalu, ograniczniki metalowe,
metalowe krawężniki-ograniczniki parkingowe, odbojnice
stalowe, 9 lustra sygnalizacyjne, pachołki, pachołki drogowe, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne,
osłony na kable elektryczne, lampy sygnalizacyjne, lampy
do użytku jako sygnały ostrzegawcze, lustra drogowe, lustra przemysłowe, znaczniki bezpieczeństwa, znaki podświetlone, znaki świetlne, świecące znaki drogowe, lampy
ostrzegawcze jako znaki nawigacyjne, światła ostrzegawcze jako znaki nawigacyjne, znaki nawigacyjne świetlne,
światła ostrzegawcze jako znaki nawigacyjne migające, tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, 17 półwykończona guma w postaci profili, półobrobione produkty
z tworzyw sztucznych w formie profili, niemetalowe osłony
do rur, osłony izolacyjne do przemysłowych przewodów rurowych, osłony narożników z gumy, ograniczniki gumowe,
taśma przylepna antypoślizgowa do zastosowania podłogowego, 19 bariery ochronne niemetalowe, drogowe bariery ochronne z tworzyw sztucznych, niemetalowe barierki ostrzegające przed niebezpieczeństwem, niemetalowe
materiały ogrodzeniowe, ogrodzenia niemetalowe, ogrodzenia z tworzyw sztucznych, podpory do słupków ogrodzeniowych, niemetalowe, piankowe tworzywa sztuczne
do użytku w budownictwie, słupki z materiałów niemetalowych, słupki do ogrodzeń z materiałów niemetalowych,
słupki do ogrodzeń z tworzyw sztucznych, niemetalowe
ograniczniki parkingowe, balustrady wykonane z materiałów niemetalowych, elementy konstrukcyjne z tworzyw
sztucznych, gumowe listwy podłogowe, gumowe płytki podłogowe, gumowe płytki ostrzegawcze na klatkach
schodowych, krawędzie ścieżek wykonane z materiałów
niemetalowych, listwy niemetalowe, nadproża niemetalowe, nawierzchnie odblaskowe, niemetalowe panele ścienne, niemetalowe przemysłowe elementy konstrukcyjne,
nietkane materiały do ochrony terenu, panele okładzinowe
z materiałów niemetalowych, progi niemetalowe, profile
niemetalowe do budownictwa, słupy z materiałów niemetalowych, odbojnice z tworzyw sztucznych, 20 pachołki
drogowe z tworzyw sztucznych, płytki z tworzyw sztucznych, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących
towarów: profili i pianek ochronnych, odbojnic przemysłowych, luster przemysłowych, luster drogowych, barierek i ogrodzeń tymczasowych, słupków odgradzających,
pachołków odgradzających, kaset ściennych z taśmą, progów, ograniczników parkingowych, progów i pomostów
kablowych, blokad parkingowych, słupków elastycznych,
pachołków drogowych, barier drogowych, słupków drogowych, osłon drogowych, artykułów do znakowania dróg,
materiałów do oznakowania powierzchni, taśm i znaczników podłogowych, znaków i tablic BHP, koszy na odpady,
stojaków rowerowych, wyposażenia placów budowy, gablot i powierzchni ekspozycyjnych, wiat dla palaczy, popielnic, urn wyborczych, sorbentów, wanien wychwytowych,
apteczek, zestawów pierwszej pomocy, mat podłogowych,
wózków narzędziowych.

Nr ZT23/2020

512083
(220) 2020 03 30
Life Way Company_Ltd For General Trading,
Comercial Agency & Healthy Suppiels, Raparin, IQ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A-One
(210)
(731)

(531) 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent, antyperspiranty [przybory toaletowe], antypoślizgowe
płyny do podłóg, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, chemiczne produkty
do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki dla niemowląt nasączone preparatami do czyszczenia,
detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych
oraz inne niż do medycznych, esencje eteryczne, kosmetyki, kremy do polerowania, kremy kosmetyczne, krochmal
do nadawania połysku praniu, krochmal do prania, mydła,
mydła do ożywiania koloru tkanin, olejek terpentynowy
[preparat odtłuszczający], preparaty antystatyczne do celów
domowych, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku
domowego, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty
do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty
do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty do polerowania, preparaty do prania,
preparaty do prania chemicznego, preparaty do udrażniania
rur, preparaty do wywabiania plam, preparaty toaletowe,
preparaty wybielające [odbarwiacze] do celów domowych,
preparaty wygładzające [krochmal], produkty perfumeryjne,
preparaty do usuwania rdzy, roztwory do szorowania, saszetki zapachowe do bielizny, soda krystaliczna do czyszczenia,
soda wybielająca, sole wybielające, szampony, ściereczki
nasączone detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące
do celów gospodarstwa domowego, środki do namaczania
prania, środki do polerowania podłóg i mebli, środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki ułatwiające suszenie
do zmywarek naczyń, środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), środki wygładzające i nadające praniu
połysk, środki zmiękczające do tkanin, wosk do parkietów,
wosk do podłóg, wybielacze stosowane w pralnictwie.
(210)
(731)
(540)
(540)

512084
(220) 2020 03 30
MARCINIAK ARTUR, Siemiatycze
(znak słowno-graficzny)
marrotto MADE WITH PRIDE

Nr ZT23/2020
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(531) 01.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 body, buty sznurowane, chustki na głowę,
czapki jako nakrycie głowy, koszule, koszule z krótkim rękawem, koszulki z krótkim rękawem, obuwie, odzież, odzież haftowana, sandały, skarpetki, wyprawki dziecięce, turbany, rajstopy, 28 zabawki, klocki do zabawy, lalki, maski zabawkowe,
misie pluszowe, modele będące zabawkami, modele pojazdów o zmniejszonej skali, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, przenośne gry i zabawki posiadające funkcje
telekomunikacyjne, samochody do zabawy, 35 handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, marketing ukierunkowany, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi marketingowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

512086
(220) 2020 03 30
KUBIAK BARTŁOMIEJ LA ONDA, Włocławek
(znak słowno-graficzny)
La Onda
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512099
(220) 2020 03 31
VERONA PRODUCTS PROFESSIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REVITANUM
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.08
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów.
(210)
(731)
(540)
(540)

512117
(220) 2020 03 31
KLEPACZ KAMIL, Radom
(znak słowno-graficzny)
LiFT UP

(531)

(531) 02.09.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież
dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzchnia
dla kobiet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież
do spania, sukienki, suknie, koszulki, bluzy, bluzy z kapturem,
spódnice, koszule, kurtki, skarpetki, T-shirty, bluzki, spodnie,
odzież sportowa, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: odzież, odzież damska, odzież męska,
odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież
wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla
dzieci, odzież do spania, sukienki, suknie, koszulki, bluzy, bluzy z kapturem, spódnice, koszule, kurtki, skarpetki, T-shirty,
bluzki, spodnie, odzież sportowa.

14.03.11, 15.01.19, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.06,
29.01.08
(510), (511) 7 dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wyciągania], dźwigniki zębatkowe, kosze samowyładowcze mechaniczne, łańcuchy do podnośników [części maszyn], podnośniki [urządzenia], podnośniki [windy], podnośniki do wagonów kolejowych, podnośniki pneumatyczne, rampy załadunkowe, suwnice pomostowe, urządzenia podnośnikowe,
urządzenia przeładunkowe do załadunku i wyładunku,
wciągniki [wielokrążki], wyciągi [dźwigi], wyciągi kopalniane,
żurawie masztowe, żurawie samojezdne.
512126
(220) 2020 04 01
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI,
Eskisehir, TR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ETi Adicto fresh
(210)
(731)

(210) 512087
(220) 2020 03 30
(731) STEĆ ELŻBIETA, Pysznica
(540) (znak słowny)
(540) ELISTE
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie.
512098
(220) 2020 03 31
VERONA PRODUCTS PROFESSIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) REVITANUM
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów.

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 30 ciasteczka, czekoladki, wyroby piekarnicze,
krakersy, wafelki, ciasta, tarty, desery, mianowicie piekarnicze
wyroby deserowe, chleb, dmuchane wyroby z ziaren zbóż,
owsianka, płatki śniadaniowe, lody, lody jadalne.
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512131
(220) 2020 04 01
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PRZEMYSŁOWY
INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIAP PATROL
(210)
(731)

(531) 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 9 roboty mobilne inne niż do celów przemysłowych, medycznych i rozrywkowych, w szcze
gólności
zdalnie sterowane roboty mobilne przeznaczone do stosowania przez siły zbrojne, policję, jednostki specjalne, agencje
ochrony i gałęzie przemysłu, w których występują różnego
rodzaju zagrożenia, służące do wykrywania oraz neutralizowania materiałów wybuchow ych i niebezpiecznych, ładunków pirotechnicznych, skutków użycia broni masowego
rażenia i toksycznych środków chemicznych, zdalnie sterowane mobilne roboty taktyczne i bojowe, części i akcesoria
do takich robotów.
512133
(220) 2020 04 01
ŚWIDNIEWICZ PAWEŁ, TEODORCZYK PAWEŁ
BROWAR PIWOJAD SPÓŁKA CYWILNA,
Podgórska Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIWOJAD
(210)
(731)

pojów dla gości, serwowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
(210)
(731)
(540)
(540)

512140
(220) 2020 04 01
COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paryż, FR
(znak słowno-graficzny)
DANONE My PRO+

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 24.17.07
(510), (511) 29 mleko, produkty mleczne i ich substytuty,
mleko w proszku, żelatynizowane mleko aromatyzowane,
maślanki, bita śmietana, desery na bazie mleka, jogurty, jogurty pitne, ser twarogowy, napoje zawierające głównie
mleko lub produkty mleczne, napoje mleczne głównie zrobione z mleka, napoje mleczne zawierające owoce, fermentowane produkty mleczne naturalne lub aromatyzowane,
substytuty mleka pochodzenia roślinnego, substytuty produktów mlecznych zrobione z roślin lub orzechów, napoje
owocowe lub warzywne składające się głównie z produktów
mlecznych, zawierające głównie produkty mleczne, musy
i sosy owocowe, owoce gotowane, przeciery owocowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 03.05.11, 08.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 21 kufle na piwo, szklanki do piwa, kufle
do piwa, dzbanki do piwa, podkładki pod piwo nie z papieru i nie z tkanin, 32 piwo, piwo bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze, piwo pszeniczne, piwo słodowe, piwo i produktu
piwowarskie, piwo pełne jasne, Barley Wine [piwo], piwo
typu saison, piwo typu koźlak, czarne piwo [piwo ze słodu
palonego], piwo jasne typu ale, korzenne piwa, piwa smakowe, mineralizowane piwa, imitacja piwa, piwo o smaku
kawy, napoje na bazie piwa, drinki na bazie piwa, Ale [rodzaj
piwa angielskiego], ekstrakty chmielu do produkcji piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), Porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], napój
imbirowy, woda [napoje], napoje izotoniczne, napoje odalkoholizowane, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające,
napoje proteinowe, napoje węglowodanowe, napoje energetyzujące, napoje półmrożone, napoje typu kola [napoje
bezalkoholowe], 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
z piwem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem,
usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym
związane z piwem, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą
katalogów w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z piwem, 40 warzenie piwa, usługi browarnicze, 43 serwowanie
napojów alkoholowych, serwowanie jedzenia i napojów,
serwowanie napojów w małych browarniach, serwowanie
napojów w pubach z browarem, serwowanie żywności i na-

Nr ZT23/2020

512143
(220) 2020 04 02
BEJSTER BARTŁOMIEJ, Świdnica
(znak słowno-graficzny)
CLEAN FIRE KEEP YOUR CHIMNEY CLEAN

(531) 14.01.06, 14.01.25, 09.07.25, 27.05.01
(510), (511) 1 chemiczne środki czyszczące do kominów,
3 preparaty do czyszczenia szkła, preparaty do czyszczenia
kominków, pieców i przewodów kominkowych, preparaty
do czyszczenia piekarników, preparaty do czyszczenia grilla.
(210)
(731)
(540)
(540)

512145
(220) 2020 04 02
BEJSTER BARTŁOMIEJ, Świdnica
(znak słowno-graficzny)
HARD B

Nr ZT23/2020
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.06
(510), (511) 5 preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty do dezynfekcji powierzchni, preparaty do dezynfekcji powietrza.
(210) 512155
(220) 2020 04 02
(731) SHARMA RADHE JT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BOLLYWOOD CURRY
(510), (511) 43 restauracje, usługi gastronomiczne.
512158
(220) 2020 04 02
STARA MYDLARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Body Chillout

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, ciała, włosów, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, maseczki kosmetyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

512159
(220) 2020 04 02
TWORSKI DANIEL, Dąbrówka Strumiany
(znak słowno-graficzny)
GOUDA WORKS

(531) 27.05.01, 26.01.14, 02.01.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

512162
(220) 2020 04 02
TWORSKI DANIEL, Dąbrówka Strumiany
(znak słowno-graficzny)
BEAUTY BAŁUTY

(531) 26.04.02, 26.11.01, 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210) 512163
(220) 2020 04 03
(731) SZUKSZTUL MARCIN, Redy Osada
(540) (znak słowny)
(540) DERPMC
(510), (511) 38 telekomunikacja informacyjna (w tym strony
internetowe).
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(210) 512180
(220) 2020 04 03
(731) Hyundai Motor Company, Seoul, KR
(540) (znak słowny)
(540) HYUNDAI iContact
(510), (511) 9 urządzenia do przesyłania obrazów, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia zdalnego sterowania, urządzenia do transmisji bezprzewodowej informacji
akustycznych, zestawy transmisyjne [telekomunikacja], urządzenia komunikacyjne dla pojazdów, nadajniki telekomunikacyjne, urządzenia do przesyłania komunikatów, mikrofony
[do urządzeń telekomunikacyjnych], przenośna aparatura
komunikacyjna, elektroniczne dzwonki ostrzegawcze, nadajniki sygnałów elektronicznych, urządzenia do przesyłania
danych, radia samochodowe, urządzenia do odbioru satelitarnego, telewizory samochodowe, urządzenia nawigacyjne
dla pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia do nawigacji satelitarnej, komputery, programy sterujące komputerowe, nagrane, programy komputerowe nagrane, programy
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], urządzenia
do przetwarzania danych, oprogramowanie komputerowe
do bezprzewodowego dostarczania treści, oprogramowanie
komputerowe do szyfrowania, oprogramowanie do przetwarzania obrazów, grafiki i tekstu, programy komputerowe
do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, programy systemów operacyjnych, komputery łącznościowe, nagrane nośniki elektroniczne nie z muzyką [z wyjątkiem oprogramowania komputerowego], 38 elektroniczna transmisja informacji
i danych pojazdów, przesyłanie informacji za pośrednictwem
sieci krajowych i międzynarodowych, transmisja informacji
za pośrednictwem optycznych sieci telekomunikacyjnych,
przesyłanie wiadomości, wynajem instalacji do przesyłania
danych, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, transmisja i odbiór [transmisja] informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, usługa wysyłania zawiadomień w nagłych sytuacjach za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnej, transmisja danych, usługi komunikacji
bezprzewodowej, usługi sieci z ofertą usług dodatkowych
(VAN) [komunikacja], transmisja satelitarna, informacja o telekomunikacji, łączność poprzez terminale komputerowe,
usługi przesyłania obrazu, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, transmisja przez
Internet.
(210)
(731)
(540)
(540)

512187
(220) 2020 04 03
CHMIELNIAK JAKUB LETHE, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
BASICLO

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież dziecięca, odzież skórzana, kurtki bluzy, bluzy dresowe, bluzy
sportowe, bluzki, bielizna, spodnie dresowe, kurtki dresowe, garnitury, kostiumy, kostiumy kąpielowe, kurtki, bikini,
spodnie, legginsy, skarpetki, spodenki, piżamy, rajstopy,
t-shirty z krótkim rękawem, topy [odzież], damskie luźne topy,
szaliki, rękawiczki, szlafroki, sukienki damskie, spódnice, swetry, marynarki od garniturów, krawaty, koszule.
(210)
(731)

512190
(220) 2020 04 04
DIGITOUCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las
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(540) (znak słowny)
(540) ovi
(510), (511) 6 konstrukcyjne metalowe złączki połączeniowe, okucia metalowe do mebli, 20 elementy mocujące
do mebli, niemetalowe, złącza meblowe niemetalowe.
512191
(220) 2020 04 04
DIGITOUCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las
(540) (znak słowny)
(540) can
(510), (511) 6 konstrukcyjne metalowe złączki połączeniowe, okucia metalowe do mebli, 20 elementy mocujące
do mebli, niemetalowe, złącza meblowe niemetalowe.
(210)
(731)

512193
(220) 2020 04 04
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA
WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA
WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
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zów sportowych, organizowania i prowadzenia obozów wakacyjnych, w tym organizowania i prowadzenia rozrywki i zabawy
podczas obozów wakacyjnych, usługi orkiestr, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi przedstawień teatralnych, realizacja spektakli teatralnych, usługi organizowania, prowadzenia
i obsługi sprawdzianów pedagogicznych, edukacja religijna.
512197
(220) 2020 04 05
MEDIA MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Krajowe Centrum Efektywności Energetycznej
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.07.25, 26.03.01, 26.03.05, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 książki, materiały dydaktyczne i szkoleniowe,
podręczniki, publikacje, wydawnictwa, periodyki, czasopisma,
skrypty, zeszyty naukowe, monografie, akcydensy, prospekty,
plakaty, indeksy, mapy, skorowidze, katalogi, papeterie, kalendarze, karty pocztowe, albumy, almanachy, broszury, fotografie,
afisze, artykuły papiernicze, artykuły biurowe, koperty, materiały
drukowane, materiały piśmienne, notatniki, papier do pisania- listowy, pieczątki z adresem, przybory szkolne- artykuły piśmienne, skoroszyty, stemple do pieczętowania, szablony- artykuły piśmienne, torby papierowe, ulotki, zawiadomienia jako artykuły
papiernicze, 40 usługi drukarskie i introligatorskie, drukowanie
podręczników, książek i czasopism, usługi poligraficzne, drukowanie offsetowe, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, w tym
edukacja prowadzona przez uczelnie wyższe, usługi informacji
o edukacji, usługi nauczania, usługi nauczania korespondencyjnego, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi: konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kursów, szkoleń specjalistycznych i wystaw, publikowanie tekstów, książek,
materiałów edukacyjnych, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikacja elektroniczna on-line książek
i periodyków, tworzenie, opracowywanie treści edukacyjnych
do podcastów, usługi wydawnicze w tym elektroniczne usługi
wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism,
usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, usługi wydawnicze za pośrednictwem
środków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w zakresie
tekstów elektronicznych, prowadzenie internetowych i korespondencyjnych serwisów edukacyjnych, tłumaczenia, tłumaczenia z użyciem języka migowego, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowania wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, organizowania zawodów sportowych, usługi doradztwa zawodowego, w tym porad w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi wypożyczania książek, wypożyczania nagrań dźwiękowych, usługi wypożyczania nagrań
audiowizualnych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi
wystaw muzealnych, usługi organizowania i prowadzenia obo-

(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 panele fotowoltaiczne, moduły fotowoltaiczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, 37 montaż,
konserwacja, naprawa i odnowa instalacji i urządzeń fotowoltaicznych, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych,
usługi informacyjne i doradcze odnoszące się do montażu,
konserwacji, naprawy i odnowy instalacji i urządzeń fotowoltaicznych, instalacja systemów paneli słonecznych
zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych,
instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią
słoneczną w budynkach niemieszkalnych, 42 sporządzanie
projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych,
ekspertyzy techniczne dotyczące systemów i urządzeń fotowoltaicznych.
512198
(220) 2020 04 05
SMART KIDS MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WSPOMAGAJKI

(210)
(731)

(531) 02.09.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy.
(210)
(731)
(540)
(540)

512199
(220) 2020 04 05
KIKOSICKI DAWID, Tychy
(znak słowno-graficzny)
CASS Cloud and Security Services
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(531) 01.15.11, 14.05.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 rekrutacja personelu informatycznego, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
informatycznym, wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 41 edukacja w dziedzinie informatyki, usługi szkoleniowe dotyczące stosowania technologii informatycznej, 42 poradnictwo informatyczne, projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami,
projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, projektowanie systemów informatycznych, usługi
doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych, usługi
doradztwa informatycznego, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, usługi konsultacyjne ekspertów w związku ze sprzętem informatycznym, usługi konsultacyjne w zakresie informatyki, usługi w zakresie ochrony,
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych,
zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych [EDP], usługi podmiotów
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, dostarczanie raportów z zakresu informatyki, dostarczanie specjalistycznych
raportów w zakresie informatyki, informatyka śledcza, konwersja kodów informatycznych dla osób trzecich, testowanie
sprzętu informatycznego.
512201
(220) 2020 04 02
HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOCNO OWOCOWY Hortex
(210)
(731)

(531) 05.03.13, 26.01.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 wyroby lodowe i desery lodowe, lody: lody
smakowe, lody mleczne, lody wodne, lody sokowe, lody
owocowe, sorbety zawarte w tej klasie, preparaty do sporządzania lodów, środki wiążące do produkcji lodów, sosy do lodów i deserów.
512212
(220) 2020 04 06
ŻAK PAWEŁ PRZETWÓRSTWO ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH ALTA, Kołobrzeg
(540) (znak słowny)
(540) Kapitańskie śledziki
(510), (511) 29 ryby marynowane.
(210)
(731)

512214
(220) 2020 04 06
P.B.W.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Potrzanowo
(540) (znak słowny)
(540) SPOT
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne,
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki
do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne,
preparaty i artykuły do tępienia szkodników, żywe narządy

(210)
(731)
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i tkanki do celów chirurgicznych, preparaty i materiały diagnostyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, 10 urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty do ochrony słuchu,
artykuły do karmienia i smoczki, akcesoria wspomagające
współżycie seksualne, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt
do przenoszenia pacjentów, protezy i sztuczne implanty,
odzież, nakrycia głowy i obuwie, aparaty i podpory do celów
medycznych, odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu
medycznego i pacjentów, urządzenia ułatwiające przemieszczanie się, maski na twarz do użytku medycznego, maski
higieniczne do celów medycznych, maski chirurgiczne, jednorazowe rękawice ochronne do celów medycznych, odzież
ochronna do celów medycznych.
512219
(220) 2020 04 06
ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) DOLINA NIDY ZETA HYDRO
(510), (511) 17 masy uszczelniające, pochodne kauczuku,
guma, mika i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych
klasach, masy uszczelniające termoizolujące i hydroizolujące, preparaty płynne, półpłynne i w postaci proszku do rozprowadzenia cieczą, przeznaczone do uzyskiwania powłok
uszczelniających i hydroizulujących w budownictwie, zaprawy izolujące, materiały budowlane z tworzyw sztucznych,
płyty i okładziny izolacyjne, izolacyjne żywice akrylowe,
półwykończone żywice poliamidowe w postaci folii, półwykończone żywice poliamidowe w postaci arkuszy, półprzetworzone żywice polimerowe w postaci płyt, kit, wełna
mineralna, uszczelki i uszczelnienia do instalacji wodnych,
co, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i kanalizacyjnych, taśmy przylepne stosowane do pakowania i w budownictwie,
żywice syntetyczne (półprzetworzone), taśmy izolacyjne,
tkaniny izolacyjne, materiały do pakowania [amortyzacja,
wypychanie] z gumy lub tworzyw sztucznych, wata szklana
do izolacji, materiały ciepłochronne, szczeliwa do połączeń,
preparaty do nadawania nieprzepuszczalności wyrobów
cementowych i ceramicznych, szpachlówki, 19 materiały
budowlane niemetalowe, elementy budowlane i półfabrykaty zawierające gips, tynk gipsowy, płyty gipsowe, płytki
gipsowe, gips [materiał budowlany], płyta gipsowokartonowa, zaprawa murarska gipsowa, gips do odlewów [niemedyczny], płyty z zaprawy gipsowej, gips do użytku w garncarstwie, szybko twardniejący gips do celów budowlanych,
płyty gipsowo - kartonowe odporne na powstawanie pleśni,
niemetalowe narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo - kartonowe [materiały budowlane], zaprawy klejowe
do celów budowlanych, ogniotrwałe zaprawy murarskie
[niemetalowe], zaprawy budowlane, podłogi niemetalowe,
zaprawy samopoziomujące, podłogi pływające, niemetalowe elementy konstrukcyjne do systemów suchej zabudowy,
asfalt, asfalt, smoła i bitumy, smoła, pak, bitumy i asfalt, masy
bitumiczne uszczelniające i hydroizolujące, siatki wzmacniające niemetalowe, w tym z włókna szklanego, wyroby budowlane z betonu ujęte w tej klasie, w tym pustaki i kostka
brukowa, wyroby budowlane z ceramiki, w tym cegły i dachówki ceramiczne, belki, boazeria niemetalowa, tworzywa
sztuczne w postaci płyt, form, kształtowników, w tym drobnica, kołki, gałki, uchwyty, płytki ceramiczne, niemetalowe
materiały budowlane do systemów dociepleń, beton, beton
zbrojony, betonowe materiały budowlane, zaprawy cementowe do łączenia elementów i wypełniania spoin, zaprawy
(210)
(731)
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do fugowania, kołki rozporowe nie z metalu do systemów
dociepleń, łączniki mechaniczne do systemów dociepleń,
piasek, żwir, kruszywa do przygotowywania zapraw i klejów
budowlanych, kruszywa dla budownictwa, perlit dla budownictwa, anhydryt dla budownictwa.
(210) 512232
(220) 2020 04 06
(731) KOSTECKA MARTA WHITE LAKE FOR KIDS, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) White Lake for kids
(510), (511) 25 odzież dziecięca, odzież męska, damska
i dziecięca, wyprawki dziecięce [odzież].
(210)
(731)
(540)
(540)

512240
(220) 2020 04 03
KRUPA PIOTR, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
PROFESJONALNE OZONOWANIE
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(540) PL POROWNAJLOKALNIE.PL
kredyty - lokaty - rachunki

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, udostępnianie miejsca na stronach
internetowych na reklamę towarów i usług, promowanie
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam
na stronach internetowych, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych.
512246
(220) 2020 04 06
POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smart DOM
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, urządzenia do dezynfekcji
naczyń do celów przemysłowych, 37 czyszczenie budynków,
czyszczenie samochodów, dezynfekcja, dezynfekcja pomieszczeń, zwalczanie szkodników i dezynfekcja, dezynfekcja budynków zapobiegająca plagom bakterii, czyszczenie
pojazdów, czyszczenie aut, czyszczenie higieniczne [baseny], czyszczenie higieniczne [budynki], czyszczenie elewacji
budynków, czyszczenie higieniczne [pojazdy], czyszczenie
przemysłowe budynków, czyszczenie wewnętrznych powierzchni budynków, czyszczenie budynków od wewnątrz,
czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni, dezynfekowanie
pomieszczeń w celu zapobiegania infestacji bakteryjnej, dezynfekowanie słuchawek telefonicznych, 40 dezodoryzacja
powietrza, odkażanie materiałów niebezpiecznych, wypożyczanie generatorów, oczyszczanie powietrza, 42 badania
bakteriologiczne, badania i testy bakteriologiczne, konsultacje i badania bakteriologiczne.
512242
(220) 2020 04 03
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SECESJA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.
(210)
(731)

(210) 512244
(220) 2020 04 06
(731) KUŹNIEWSKI ARKADIUSZ GRUPA K9, Ciechanów
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety lub żetonu, kasy rejestrujące, komputery i sprzęt
przetwarzający dane, magnetyczne nośniki danych, maszyny liczące, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do gaszenia
ognia, urządzenia do nagrywania, transmisji reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe,
żeglarskie, geodezyjne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, oprogramowanie, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych,
usługi rachunkowo-księgowe, usługi polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji (komunikatów)
oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub kompilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz zarządzaniu
zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie: reklamy, badania rynku, telefonicznego udzielania informacji o produktach
reklamowych, organizacji wystaw lub targów handlowych,
pośrednictwa w zawieraniu umów kupna-sprzedaży po-
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przez telefon i Internet, informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet w zakresie przekazywania informacji o usługach reklamowych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów związanych
ze świadczeniem usług lub korzystaniem z usług telekomunikacyjnych, internetowych i elektronicznych takich jak: aparaty i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy, wszystkie do przetwarzania, rejestracji, magazynowania, transmisji, wyszukiwania
lub odbioru danych, aparaty do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku, obrazu lub zakodowanych danych,
aparaty telewizyjne, hologramy, komputery, programowane
układy elektroniczne do przenoszenia danych, programy
komputerowe, oprogramowanie komputerowe, dyski, taśmy
i drutowe pamięci magnetyczne wszystkie będące magnetycznymi nośnikami danych, karty magnetyczne czyste
i z zapisem, oprogramowanie komputerowe dostarczane
z Internetu, publikacje elektroniczne dostarczane w trybie
on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne
(w tym modemy) umożliwiające połączenie z bazami danych i z Internetem, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, moduły ładowalne z muzyką
w formie cyfrowej dostarczane z komputerowej bazy danych lub z Internetu, moduły ładowalne z muzyką w formie
cyfrowej dostarczane z plików MP3, odtwarzacze plików
MP3, nadajniki i odbiorniki satelitarne, przewody drutowe
elektryczne i kable elektryczne, aparaty i przyrządy przywoławcze, radiowe aparaty i przyrządy przywoławcze oraz aparaty i przyrządy radiotelefoniczne, telefony, telefony przenośne i słuchawki telefoniczne, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery do telefonów, urządzenia
do ładowania akumulatorów telefonicznych, telefoniczne
zestawy głośnomówiące na biurko lub stosowane w samochodach, widełki do samochodowych słuchawek telefonicznych, torby i futerały przystosowane szczególnie do przechowywania i przenoszenia mobilnych urządzeń elektronicznych oraz wyposażenia i akcesoriów elektronicznych,
skomputeryzowane organizery osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, elektroniczne globalne
systemy określania położenia, elektroniczne aparaty i przyrządy nawigacyjne i określające położenie, aparaty i przyrządy do monitorowania aparaty radiowe, elektryczne aparaty
i przyrządy sterujące, testujące, sygnalizacyjne, kontrolne
i do celów dydaktycznych, aparaty i przyrządy optyczne
i elektrooptyczne, filmy wideo, elektryczne i elektroniczne
akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i przystosowany do używania z komputerami, urządzeniami audiowizualnymi oraz sprzętem i aparatami do gier elektronicznych, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać
się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa
w powyższym zakresie, sprzedaż zestawów do podpisu elektronicznego, usługa polegająca na prezentacji ofert usług
internetowych w zakresie reklamy, usług doradczych w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi promowania i sprzedaży systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi w zakresie ustalania taryf i opłat telekomunikacyjnych, usługa polegająca na prezentacji ofert
usług telekomunikacyjnych, usług łączności elektronicznej
oraz usług internetowych w zakresie telekomunikacji, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na two-
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rzeniu, prowadzeniu baz danych (prace biurowe), usługa polegająca na prezentacji ofert usług doradczych w zakresie
edukacji i kształcenia, pośrednictwo w zakresie sprzedaży
usług medycznych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży
usług opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży
usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania
z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię,
w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą
wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług
związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania
i zapewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych,
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu
do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania
z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, informacja o ww. usługach, 36 usługi
bankowe, usługi finansowe, usługi kredytowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papierami wartościowymi, usługi konsultacyjno - doradcze w sprawach finansowych, doradztwo ekonomiczno - finansowe, pośrednictwo finansowe, leasing finansowy, doradztwo podatkowe, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami,
sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, informacja o ww.
usługach, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu dostępu on-line
do: zlecania usług, świadczenia usług, zawierania umów,
umów pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych, umów
kupna-sprzedaży, umów kredytowych, umów bankowych
oraz otwierania rachunków bankowych, dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta bankowego, wykonywania umów, usługi zapewniania dostępu do systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej,
w systemie cyfrowym, usługi w zakresie łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej
i poprzez Internet, telefaksowej, obsługi satelitów i przekazów satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych,
przesyłania dźwięku, obrazu i sms-ów,usługi w zakresie:
poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych (transmisja i nadawanie programów) oraz transmitowania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania
i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi
w zakresie wypożyczania telefonów, modemów i innych
urządzeń telekomunikacyjnych, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na umożliwianiu dostępu
do informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania
i przekazywania wiadomości, usługi polegające na: transmisji
pisemnych informacji (komunikatów), wyznaczanie położe-
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nia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych,
dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń, informacja o ww. usługach,
39 usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię,
w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowadzaniem ścieków,
usługi związane z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie ww. usług, informacja o ww. usługach, 41 edukacja,
kształcenie, usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet, radio i telewizję, działalność sportowa, informacja
o działalności sportowej, usługi w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych (montaż i dystrybucja programów), informacja o ww. usługach, 44 usługi medyczne, usługi opiekuńcze, informacja o ww. usługach, 45 usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia,
usługi ochroniarskie, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, informacja o ww. usługach.
512250
(220) 2020 04 06
POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smart FIRMA
(210)
(731)

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety lub żetonu, kasy rejestrujące, komputery i sprzęt
przetwarzający dane, magnetyczne nośniki danych, maszyny liczące, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do gaszenia
ognia, urządzenia do nagrywania, transmisji reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe,
żeglarskie, geodezyjne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, oprogramowanie, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych,
usługi rachunkowo-księgowe, usługi polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji (komunikatów)
oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub kompilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz zarządzaniu
zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie: reklamy, badania rynku, telefonicznego udzielania informacji o produktach
reklamowych, organizacji wystaw lub targów handlowych,
pośrednictwa w zawieraniu umów kupna-sprzedaży poprzez telefon i Internet, informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlo-
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wej, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet w zakresie przekazywania informacji o usługach reklamowych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów związanych
ze świadczeniem usług lub korzystaniem z usług telekomunikacyjnych, internetowych i elektronicznych takich jak: aparaty i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy, wszystkie do przetwarzania, rejestracji, magazynowania, transmisji, wyszukiwania
lub odbioru danych, aparaty do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku, obrazu lub zakodowanych danych,
aparaty telewizyjne, hologramy, komputery, programowane
układy elektroniczne do przenoszenia danych, programy
komputerowe, oprogramowanie komputerowe, dyski, taśmy
i drutowe pamięci magnetyczne wszystkie będące magnetycznymi nośnikami danych, karty magnetyczne czyste
i z zapisem, oprogramowanie komputerowe dostarczane
z Internetu, publikacje elektroniczne dostarczane w trybie
on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne
(w tym modemy) umożliwiające połączenie z bazami danych i z Internetem, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, moduły ładowalne z muzyką
w formie cyfrowej dostarczane z komputerowej bazy danych lub z Internetu, moduły ładowalne z muzyką w formie
cyfrowej dostarczane z plików MP3, odtwarzacze plików
MP3, nadajniki i odbiorniki satelitarne, przewody drutowe
elektryczne i kable elektryczne, aparaty i przyrządy przywoławcze, radiowe aparaty i przyrządy przywoławcze oraz aparaty i przyrządy radiotelefoniczne, telefony, telefony przenośne i słuchawki telefoniczne, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery do telefonów, urządzenia
do ładowania akumulatorów telefonicznych, telefoniczne
zestawy głośnomówiące na biurko lub stosowane w samochodach, widełki do samochodowych słuchawek telefonicznych, torby i futerały przystosowane szczególnie do przechowywania i przenoszenia mobilnych urządzeń elektronicznych oraz wyposażenia i akcesoriów elektronicznych,
skomputeryzowane organizery osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, elektroniczne globalne
systemy określania położenia, elektroniczne aparaty i przyrządy nawigacyjne i określające położenie, aparaty i przyrządy do monitorowania aparaty radiowe, elektryczne aparaty
i przyrządy sterujące, testujące, sygnalizacyjne, kontrolne
i do celów dydaktycznych, aparaty i przyrządy optyczne
i elektrooptyczne, filmy wideo, elektryczne i elektroniczne
akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i przystosowany do używania z komputerami, urządzeniami audiowizualnymi oraz sprzętem i aparatami do gier elektronicznych, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać
się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa
w powyższym zakresie, sprzedaż zestawów do podpisu elektronicznego, usługa polegająca na prezentacji ofert usług
internetowych w zakresie reklamy, usług doradczych w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi promowania i sprzedaży systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi w zakresie ustalania taryf i opłat telekomunikacyjnych, usługa polegająca na prezentacji ofert
usług telekomunikacyjnych, usług łączności elektronicznej
oraz usług internetowych w zakresie telekomunikacji, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych (prace biurowe), usługa polegająca na prezentacji ofert usług doradczych w zakresie
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edukacji i kształcenia, pośrednictwo w zakresie sprzedaży
usług medycznych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży
usług opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży
usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania
z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię,
w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą
wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług
związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania
i zapewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych,
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu
do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania
z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, informacja o ww. usługach, 36 usługi
bankowe, usługi finansowe, usługi kredytowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papierami wartościowymi, usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych, doradztwo ekonomiczno-finansowe, pośrednictwo finansowe,
leasing finansowy, doradztwo podatkowe, administrowanie
nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż
hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej
i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym
energii elektrycznej i cieplnej, informacja o ww. usługach,
38 usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne
on-line polegające na umożliwieniu dostępu on-line do: zlecania usług, świadczenia usług, zawierania umów, umów pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych, umów kupna-sprzedaży, umów kredytowych, umów bankowych oraz otwierania rachunków bankowych, dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta bankowego, wykonywania umów,
usługi zapewniania dostępu do systemów przekazywania
dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej,
telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie
cyfrowym, usługi w zakresie łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej i poprzez Internet, telefaksowej, obsługi satelitów i przekazów satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych, przesyłania
dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi w zakresie: poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej, usługi
w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych
(transmisja i nadawanie programów) oraz transmitowania
dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania telefonów, modemów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, elektroniczny serwis informacji typu on-line
polegający na umożliwianiu dostępu do informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi polegające na: transmisji pisemnych informacji (komunikatów), wyznaczanie położenia obiektów
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą
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urządzeń, informacja o ww. usługach, 39 usługi w zakresie
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię, w szczególności
elektryczną i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę,
usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usługi
związane z odprowadzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie ww. usług, informacja o ww. usługach, 41 edukacja, kształcenie, usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet, radio i telewizję, działalność sportowa, informacja o działalności sportowej, usługi
w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych
(montaż i dystrybucja programów), informacja o ww. usługach, 44 usługi medyczne, usługi opiekuńcze, informacja
o ww. usługach, 45 usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniarskie, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, informacja o ww.
usługach.
512256
(220) 2020 04 06
ALPINUS CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
(540) (znak słowny)
(540) MEDIQUANA
(510), (511) 1 aktywne składniki chemiczne do użycia
w produkcji preparatów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne do stosowania w produkcji środków farmaceutycznych,
ekstrakty z herbaty do użytku w produkcji środków farmaceutycznych, preparaty chemiczne do użytku w produkcji
środków farmaceutycznych, środki chemiczne stosowane
w przemyśle farmaceutycznym, środki konserwujące do preparatów farmaceutycznych, 5 chusteczki nasączane płynami
farmaceutycznymi, chusteczki wilgotne nasączone płynem
farmaceutycznym, cytostatyki do celów farmaceutycznych,
dekstryny do użytku farmaceutycznego, ekstrakty roślinne
do celów farmaceutycznych, enzymy do celów farmaceutycznych, estry do celów farmaceutycznych, estry spożywcze do celów farmaceutycznych, etery do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, eukaliptol
do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne substancje
dermatologiczne, mieszaniny farmaceutyczne, płyny do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne dla ludzi,
preparaty i substancje farmaceutyczne, 42 opracowywanie
preparatów farmaceutycznych i leków, opracowywanie
produktów farmaceutycznych, prace badawczo-rozwojowe
w dziedzinie farmaceutycznej i biotechnologicznej.
(210)
(731)

512257
(220) 2020 04 06
GELODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LODLOVE
(510), (511) 30 lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, batony lodowe, ciasta lodowe, desery lodowe, desery z warstwą lodów,
owoców i bitej śmietany [parfait], jadalne lody owocowe, jogurt
mrożony [lody spożywcze], jogurt mrożony (mrożone wyroby
cukiernicze), lizaki lodowe, lizaki lodowe o smaku mlecznym,
lizaki lodowe zawierające mleko, lizaki mrożone, lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, lody, lody bez mleka, lody
mleczne, lody aromatyzowane alkoholem, lody mleczne [lody],
lody na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], lody na patyku, lody o smaku czekoladowym, lody owocowe, lody owocowe w postaci batonów, lody spożywcze, lody truflowe, lody
(210)
(731)
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typu sandwich, lody wielosmakowe, lody włoskie, lody wodne
o smaku owocowym w postaci lizaków, lody wodne [sorbety],
lody z owocami, lody zawierające czekoladę, mrożone ciasta jogurtowe, mrożone mleczne wyroby cukiernicze, mrożone torty
jogurtowe, mrożone wyroby cukiernicze na patyku, mrożone
wyroby cukiernicze zawierające lody, napoje z lodów, owocowe lody, produkty lodowe na bazie soi, słodycze lodowe, słodycze lodowe w postaci lizaków, sorbety, sorbety aromatyzowane alkoholem, sorbety [lody], sorbety [lody wodne], sorbety
[wodne lody], substytuty lodów, substytuty lodów na bazie soi,
tort lodowy, wegańskie lody, wyroby cukiernicze lukrowane
(nie dla celów medycznych), wyroby cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, wyroby lodowe, babki
nasycane syropem, z aromatem rumowym [savarin], baklava,
batony z orzechów w karmelu, bezy, biszkopty parzone (fagao),
brioszki (drożdżowe bułeczki), brownie [ciastka czekoladowe],
bułeczki chrupkie, bułeczki z kremem, bułeczki z rodzynkami
z mleczną czekoladą, bułki chrupiące, chińskie ciasteczka księżycowe, chrupiące ciastka z kremem (profiterole), churros [hiszpańskie pączki], ciasta, ciasta czekoladowe, ciasta czekoladowe
wykonane z czekoladowego biszkoptu, ciasta mrożone, ciasta
na bazie pomarańczy, ciasta [słodkie lub słone], ciasta słodowe,
ciasta w polewie czekoladowej, ciasta wegańskie, ciasta z bakaliami, ciasta z cukierkami, ciasta z dyni, ciasta z kremem, ciasta
z kremem [cream pie], ciasta z melasą, ciasta zawierające mięso,
ciasteczka, ciasteczka maślane, ciasteczka migdałowe, ciasteczka z wróżbą, ciastka, ciastka czekoladowe, ciastka migdałowe,
ciastka na patyku, ciastka owsiane spożywcze, ciastka w polewie o smaku czekoladowym, ciasto francuskie, ciasto kruche,
ciasto migdałowe, ciasto na bazie jaj, ciasto na słodkie wypieki, ciasto o przedłużonej trwałości, ciasto ryżowe wypełnione
dżemem z fasoli (monaka), ciasto śliwkowe, ciasto śniadaniowe,
cienkie ciasto bazowe do tart, crème brûlées [przypalony krem],
czekoladowe wafle karmelowe, duńskie ciastka maślane, eklerki, gotowane na parze ciastka w stylu japońskim (mushi-gashi),
gotowe babeczki vol-au-vent z ciasta francuskiego, gotowe
desery [wyroby piekarnicze], gotowe spody do ciast, herbatniki,
herbatniki czekoladowe, herbatniki do sera, herbatniki o smaku
owocowym, herbatniki oblane czekoladą, herbatniki owsiane
spożywcze, herbatniki petit-beurre, herbatniki słodowe do spożycia przez ludzi, herbatniki w polewie czekoladowej, herbatniki
w połowie oblane polewą czekoladową, herbatniki z polewą
lukrową, herbatniki zawierające owoce, herbatniki zawierające
składniki o smaku czekoladowym, herbatniki zbożowe do spożycia przez ludzi, holenderski piernik imbirowy (taai taai), jadalne wafle, kandyzowane ciastka z prażonego ryżu, kawałki ciast,
kremy bawarskie, kruche ciastka (herbatniki), kruche ciastka
maślane częściowo oblane polewą o smaku czekoladowym,
kruche ciastka maślane częściowo oblane czekoladą, kruche
ciastka maślane w polewie o smaku czekoladowym, kruche
ciastka maślane z polewą czekoladową, kruche ciasto, kruche
rurki (chińska przekąska), kurtoszkalacze [ciasta kominowe], lukrowane biszkopty, lukrowane ciasta z owocami, lukrowane
ciasto, makaroniki (ciastka), makaroniki kokosowe, magdalenki,
makaroniki [wyroby cukiernicze], mieszanki na ciastka, mrożone płaty ciasta, mrożone wyroby piekarnicze, muszelki z ciasta,
naleśniki [cienkie], napoleonki, nieupieczone ciasto bez nadzienia, pączki, pasty czekoladowe, pierniczki, piernik, placki,
placki [ciasta] z nadzieniem owocowym, placki z borówkami,
podłużne biszkopty [ciastka], precle pokryte czekoladą, precle
polane czekoladą, przekąski w postaci ciast owocowych, ptifurki
[ciasteczka], puddingi bożonarodzeniowe [tradycyjna angielska
potrawa], rogaliki, rożki do lodów, rurki waflowe [ciastka], sernik,
serniki, słodkie bułeczki typu muffin, słodkie drożdżowe bułki
duńskie, słodkie herbatniki do spożycia przez ludzi, smażone
ciasteczka, smażone ciasteczka (karintoh), spody do tarty, świeże placki [ciasta], szarlotka, tarty, tarty jajeczne, tarty (słodkie lub
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słone), tarty z jabłkami, tarty z kremem jajecznym custard, tarty
z melasą, tarty (z owocami), tarty z polewą, torty truskawkowe,
vol-au-vents (danie z kuchni francuskiej z ciasta francuskiego
z nadzieniem), wafelki, wafelki [artykuły spożywcze], wafelki
do lodów (w kształcie stożka), wafelki w polewie czekoladowej,
wafle czekoladowe, wiedeńskie wypieki, wyroby ciastkarskie
nadziewane owocami, wyroby ciastkarskie z makiem, wyroby
ciastkarskie z owocami, wyroby cukiernicze z mąki, wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, wyroby piekarnicze zawierające owoce, wyroby piekarnicze zawierające kremy.
(210) 512264
(220) 2020 04 07
(731) GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz
(540) (znak słowny)
(540) PSB
(510), (511) 35 usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach
internetowych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, dostarczanie informacji handlowych, gromadzenie informacji handlowej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, pośrednictwo w zakresie reklamy, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi w zakresie prowadzenia sklepów,
sprzedaży detalicznej, hurtowej i za pośrednictwem Internetu:
artykułami budowlanymi metalowymi i niemetalowymi, artykułami wyposażenia wnętrz oraz artykułami wykończeniowymi, meblami, urządzeniami i wyrobami elektrotechnicznymi,
narzędziami, artykułami gospodarstwa domowego i sprzętem
radiowo - telewizyjnym, wyrobami z metalu, drewna, szkła,
ceramiki i porcelany oraz tworzyw sztucznych do użytku domowego, artykułami chemicznymi, włókienniczymi, odzieżą
oraz obuwiem, artykułami ogrodniczymi, napojami bezalkoholowymi, 36 pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu
kontrahentów, 37 usługi budowlane w zakresie budownictwa
ogólnego, 39 transport, magazynowanie, 41 publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu,
42 doradztwo projektowe w zakresie budownictwa i aranżacji
wnętrz, zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób
trzecich, udostępnianie strony internetowej z informacjami
w dziedzinie aranżacji wnętrz, dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem
strony internetowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

512265
(220) 2020 04 07
DĄBEK DOMINIKA, Trzebnica
(znak słowno-graficzny)
STREFA CIUCHÓW WYBIERZ JAKOŚĆ rok zał. 1992
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(531) 02.03.10, 01.01.01, 26.01.01, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie, odzież.
512266
(220) 2020 04 07
POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smart DOM
(210)
(731)

(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety lub żetonu, kasy rejestrujące, komputery i sprzęt
przetwarzający dane, magnetyczne nośniki danych, maszyny liczące, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do gaszenia
ognia, urządzenia do nagrywania, transmisji reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe,
żeglarskie, geodezyjne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, oprogramowanie, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych,
usługi rachunkowo-księgowe, usługi polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji (komunikatów)
oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub kompilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz zarządzaniu
zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie: reklamy, badania rynku, telefonicznego udzielania informacji o produktach
reklamowych, organizacji wystaw lub targów handlowych,
pośrednictwa w zawieraniu umów kupna-sprzedaży poprzez telefon i Internet, informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet w zakresie przekazywania informacji o usługach reklamowych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów związanych
ze świadczeniem usług lub korzystaniem z usług telekomunikacyjnych, internetowych i elektronicznych takich jak: aparaty i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy, wszystkie do przetwarzania, rejestracji, magazynowania, transmisji, wyszukiwania
lub odbioru danych, aparaty do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku, obrazu lub zakodowanych danych,
aparaty telewizyjne, hologramy, komputery, programowane
układy elektroniczne do przenoszenia danych, programy
komputerowe, oprogramowanie komputerowe, dyski, taśmy
i drutowe pamięci magnetyczne wszystkie będące magne-
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tycznymi nośnikami danych, karty magnetyczne czyste
i z zapisem, oprogramowanie komputerowe dostarczane
z Internetu, publikacje elektroniczne dostarczane w trybie
on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne
(w tym modemy) umożliwiające połączenie z bazami danych i z Internetem, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, moduły ładowalne z muzyką
w formie cyfrowej dostarczane z komputerowej bazy danych lub z Internetu, moduły ładowalne z muzyką w formie
cyfrowej dostarczane z plików mp3, odtwarzacze plików
mp3, nadajniki i odbiorniki satelitarne, przewody drutowe
elektryczne i kable elektryczne, aparaty i przyrządy przywoławcze, radiowe aparaty i przyrządy przywoławcze oraz aparaty i przyrządy radiotelefoniczne, telefony, telefony przenośne i słuchawki telefoniczne, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery do telefonów, urządzenia
do ładowania akumulatorów telefonicznych, telefoniczne
zestawy głośnomówiące na biurko lub stosowane w samochodach, widełki do samochodowych słuchawek telefonicznych, torby i futerały przystosowane szczególnie do przechowywania i przenoszenia mobilnych urządzeń elektronicznych oraz wyposażenia i akcesoriów elektronicznych,
skomputeryzowane organizery osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, elektroniczne globalne
systemy określania położenia, elektroniczne aparaty i przyrządy nawigacyjne i określające położenie, aparaty i przyrządy do monitorowania aparaty radiowe, elektryczne aparaty
i przyrządy sterujące, testujące, sygnalizacyjne, kontrolne
i do celów dydaktycznych, aparaty i przyrządy optyczne
i elektrooptyczne, filmy wideo, elektryczne i elektroniczne
akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i przystosowany do używania z komputerami, urządzeniami audiowizualnymi oraz sprzętem i aparatami do gier elektronicznych, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać
się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa
w powyższym zakresie, sprzedaż zestawów do podpisu elektronicznego, usługa polegająca na prezentacji ofert usług
internetowych w zakresie reklamy, usług doradczych w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi promowania i sprzedaży systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi w zakresie ustalania taryf i opłat telekomunikacyjnych, usługa polegająca na prezentacji ofert
usług telekomunikacyjnych, usług łączności elektronicznej
oraz usług internetowych w zakresie telekomunikacji, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych (prace biurowe), usługa polegająca na prezentacji ofert usług doradczych w zakresie
edukacji i kształcenia, pośrednictwo w zakresie sprzedaży
usług medycznych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży
usług opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży
usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania
z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię,
w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą
wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług
związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania
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i zapewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych,
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu
do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania
z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, informacja o ww. usługach, 36 usługi
bankowe, usługi finansowe, usługi kredytowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papierami wartościowymi, usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych, doradztwo ekonomiczno-finansowe, pośrednictwo finansowe,
leasing finansowy, doradztwo podatkowe, administrowanie
nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż
hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej
i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym
energii elektrycznej i cieplnej, informacja o ww. usługach,
38 usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne
on-line polegające na umożliwieniu dostępu on-line do: zlecania usług, świadczenia usług, zawierania umów, umów pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych, umów kupna-sprzedaży, umów kredytowych, umów bankowych oraz otwierania rachunków bankowych, dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta bankowego, wykonywania umów,
usługi zapewniania dostępu do systemów przekazywania
dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej,
telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie
cyfrowym, usługi w zakresie łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej i poprzez Internet, telefaksowej, obsługi satelitów i przekazów satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych, przesyłania
dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi w zakresie: poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej, usługi
w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych
(transmisja i nadawanie programów) oraz transmitowania
dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania telefonów, modemów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, elektroniczny serwis informacji typu on-line
polegający na umożliwianiu dostępu do informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi polegające na: transmisji pisemnych informacji (komunikatów), wyznaczanie położenia obiektów
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą
urządzeń, informacja o ww. usługach, 39 usługi w zakresie
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię, w szczególności
elektryczną i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę,
usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usługi
związane z odprowadzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie ww. usług, informacja o ww. usługach, 41 edukacja, kształcenie, usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet, radio i telewizję, działalność sportowa, informacja o działalności sportowej, usługi
w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych
(montaż i dystrybucja programów), informacja o ww. usługach, 44 usługi medyczne, usługi opiekuńcze, informacja
o ww. usługach, 45 usługi w zakresie zapewnienia bezpie-
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czeństwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniarskie, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, informacja o ww.
usługach.
512270
(220) 2020 04 03
BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTRAC

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 19 materiały do budowy dróg, płyty kamienne,
kostki i kamień łupany, kruszywa z kamienia i innych kopalin, piasek, kamień, żwir, żużel, asfalt, beton, cegły, cement,
wapno, drewno do celów budowlanych, zaprawy murarskie,
kostka brukowa, wyroby kamieniarskie surowe i obrabiane, oporniki i palisady kamienne, okładziny murów oporowych i nasypów, walce kamienne, gazony, kwietniki i kosze
na śmieci, posadzki, krawężniki, 36 agencje nieruchomości,
administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, 37 usługi: budowlano - montażowe, remontowe,
modernizacyjne i rekonstrukcyjne w zakresie budownictwa
ogólnego i przemysłowego, instalacje i naprawy, nadzór budowlany, brukowanie, układanie posadzek kamiennych, kamieniarstwo, eksploatacja kamieniołomów, eksploatacja złóż
kruszyw, górnicze roboty wydobywcze, wydobycie kruszyw,
wydobycie skał, 41 organizowanie i obsługa konferencji, zjazdów, sympozjów, kongresów, konkursów, organizowanie
przyjęć, organizowanie zawodów sportowych, parki rozrywki, kluby zdrowia, przedstawienia i teatry, rozrywka, informacja o rozrywce, wypożyczenie sprzętu sportowego, usługi
związane z organizacją wypoczynku, 42 opracowywanie
projektów technicznych oraz projektowanie budowlane
z wyłączeniem projektowania hydraulicznych układów sterujących, doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie
budownictwa ogólnego i przemysłowego, pomiary i ekspertyzy inżynieryjne i geologiczne w zakresie robót wydobywczych, badania i projektowanie w zakresie budownictwa
ogólnego i przemysłowego, inżynieria budowlana, badania
i projektowanie obszarów zdegradowanych i zezwałowanych, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, 44 hodowla zwierząt, prowadzenie stawów hodowlanych.
(210)
(731)
(540)
(540)

512273
(220) 2020 04 03
CHACZKO BEATA ANNA MAGIC SCHOOL, Obora
(znak słowno-graficzny)
Magic School SZKOŁA & PRZEDSZKOLE
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(531) 21.01.25, 27.05.01, 26.11.01, 29.01.15
(510), (511) 41 przedszkola, placówki opieki dziennej nad
przedszkolakami i małymi dziećmi, nauczanie przedszkolne, edukacja przedszkolna, kształcenie ruchowe dla dzieci
w wieku przedszkolnym, kształcenie w zakresie kultury fizycznej dla dzieci, szkolenia ruchowe dla dzieci, nauka tańca
dla dzieci, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, zajęcia
zorganizowane dla dzieci, usługi rozrywkowe świadczone
dla dzieci, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla
dzieci, usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw,
usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, udostępnianie obszarów rekreacyjnych
w postaci placów zabaw dla dzieci, edukacja językowa, kursy
językowe, nauczanie języków obcych, organizacja kursów
językowych, zapewnianie kursów językowych, organizowanie indywidualnej nauki języków, nauczanie wyrównawcze
w zakresie języka, usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych, nauczanie dzieci języków obcych poprzez rekreację.
512282
(220) 2020 04 06
RECORDATI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Remulsa
(510), (511) 5 produkty lecznicze, środki farmaceutyczne,
suplementy diety do celów leczniczych, środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia medycznego.
(210)
(731)

512288
(220) 2020 04 07
DELIA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzgów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V PROTECT

(210)
(731)

(531) 24.17.05, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, kosmetyki, 5 środki odkażające, środki
bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, płyny i żele wodno-alkoholowe do dezynfekcji.
(210)
(731)
(540)
(540)

512289
(220) 2020 04 07
CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
smart DOM

(531) 07.03.11, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety lub żetonu, kasy rejestrujące, komputery i sprzęt
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przetwarzający dane, magnetyczne nośniki danych, maszyny liczące, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do gaszenia
ognia, urządzenia do nagrywania, transmisji reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe,
żeglarskie, geodezyjne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, oprogramowanie, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej; sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych; pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych; doradztwo handlowe
w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów
pochodnych; usługi rachunkowo-księgowe; usługi polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji (komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub
kompilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz
zarządzaniu zbiorami informatycznymi; usługi w zakresie: reklamy, badania rynku, telefonicznego udzielania informacji
o produktach reklamowych, organizacji wystaw lub targów
handlowych, pośrednictwa w zawieraniu umów kupna-sprzedaży poprzez telefon i Internet, informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci
Internet w zakresie przekazywania informacji o usługach reklamowych; zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
związanych ze świadczeniem usług lub korzystaniem z usług
telekomunikacyjnych, internetowych i elektronicznych takich jak: aparaty i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy, wszystkie
do przetwarzania, rejestracji, magazynowania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych, aparaty do nagrywania,
transmisji lub reprodukcji dźwięku, obrazu lub zakodowanych danych, aparaty telewizyjne, hologramy, komputery,
programowane układy elektroniczne do przenoszenia danych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, dyski, taśmy i drutowe pamięci magnetyczne wszystkie będące magnetycznymi nośnikami danych, karty magnetyczne czyste i z zapisem, oprogramowanie komputerowe dostarczane z Internetu, publikacje elektroniczne dostarczane w trybie on-line z komputerowej bazy danych lub
z Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne (w tym modemy) umożliwiające połączenie z bazami danych i z Internetem, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, moduły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej dostarczane z komputerowej bazy danych lub z Internetu, moduły ładowalne
z muzyką w formie cyfrowej dostarczane z plików mp3, odtwarzacze plików mp3, nadajniki i odbiorniki satelitarne,
przewody drutowe elektryczne i kable elektryczne, aparaty
i przyrządy przywoławcze, radiowe aparaty i przyrządy przywoławcze oraz aparaty i przyrządy radiotelefoniczne, telefony, telefony przenośne i słuchawki telefoniczne, akcesoria
do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery do telefonów, urządzenia do ładowania akumulatorów telefonicznych, telefoniczne zestawy głośnomówiące na biurko lub
stosowane w samochodach, widełki do samochodowych
słuchawek telefonicznych, torby i futerały przystosowane
szczególnie do przechowywania i przenoszenia mobilnych
urządzeń elektronicznych oraz wyposażenia i akcesoriów
elektronicznych, skomputeryzowane organizery osobiste,
anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, elektroniczne globalne systemy określania położenia, elektroniczne aparaty i przyrządy nawigacyjne i określające położe-
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nie, aparaty i przyrządy do monitorowania aparaty radiowe,
elektryczne aparaty i przyrządy sterujące, testujące, sygnalizacyjne, kontrolne i do celów dydaktycznych, aparaty i przyrządy optyczne i elektrooptyczne, filmy wideo, elektryczne
i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany
i przystosowany do używania z komputerami, urządzeniami
audiowizualnymi oraz sprzętem i aparatami do gier elektronicznych, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub
zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem
usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie; sprzedaż zestawów
do podpisu elektronicznego; usługa polegająca na prezentacji ofert usług internetowych w zakresie reklamy, usług doradczych w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej; usługi promowania i sprzedaży systemów
przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej,
telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym; usługi w zakresie ustalania taryf
i opłat telekomunikacyjnych; usługa polegająca na prezentacji ofert usług telekomunikacyjnych, usług łączności elektronicznej oraz usług internetowych w zakresie telekomunikacji;
elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający
na tworzeniu, prowadzeniu baz danych (prace biurowe);
usługa polegająca na prezentacji ofert usług doradczych
w zakresie edukacji i kształcenia; pośrednictwo w zakresie
sprzedaży usług medycznych; pośrednictwo w zakresie
sprzedaży usług opiekuńczych; pośrednictwo w zakresie
sprzedaży usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa; zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii,
w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji
i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem śmieci; pośrednictwo
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych; pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych; zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących
udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych; pośrednictwo w zakresie zawierania
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa; zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa; informacja o ww.
usługach, 36 usługi bankowe, usługi finansowe, usługi kredytowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papierami
wartościowymi, usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach
finansowych, doradztwo ekonomiczno-finansowe, pośrednictwo finansowe, leasing finansowy, doradztwo podatkowe; administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami; pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii,
w tym energii elektrycznej i cieplnej; informacja o ww. usługach, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu dostępu on-line do:
zlecania usług, świadczenia usług, zawierania umów, umów
pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych, umów kupna-sprzedaży, umów kredytowych, umów bankowych oraz
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otwierania rachunków bankowych, dokonywania operacji
bankowych, dostępu do konta bankowego, wykonywania
umów, usługi zapewniania dostępu do systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej,
w systemie cyfrowym, usługi w zakresie łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej
i poprzez Internet, telefaksowej, obsługi satelitów i przekazów satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych,
przesyłania dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi w zakresie:
poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych (transmisja i nadawanie programów) oraz transmitowania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania
i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi
w zakresie wypożyczania telefonów, modemów i innych
urządzeń telekomunikacyjnych, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na umożliwianiu dostępu
do informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania
i przekazywania wiadomości, usługi polegające na: transmisji
pisemnych informacji (komunikatów), wyznaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych,
dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń, informacja o ww. usługach,
39 usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię,
w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowadzaniem ścieków,
usługi związane z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie ww. usług, informacja o ww. usługach, 41 edukacja,
kształcenie, usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet, radio i telewizję, działalność sportowa, informacja
o działalności sportowej, usługi w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych (montaż i dystrybucja programów), informacja o ww. usługach, 44 usługi medyczne, usługi opiekuńcze, informacja o ww. usługach, 45 usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia,
usługi ochroniarskie, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, informacja o ww. usługach.
(210)
(731)
(540)
(540)

512290
(220) 2020 04 07
CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
smart DOM

(531) 07.03.11, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety lub żetonu, kasy rejestrujące, komputery i sprzęt
przetwarzający dane, magnetyczne nośniki danych, maszyny liczące, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do gaszenia
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ognia, urządzenia do nagrywania, transmisji reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe,
żeglarskie, geodezyjne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, oprogramowanie, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej; sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych; pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych; doradztwo handlowe
w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów
pochodnych; usługi rachunkowo-księgowe; usługi polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji (komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub
kompilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz
zarządzaniu zbiorami informatycznymi; usługi w zakresie: reklamy, badania rynku, telefonicznego udzielania informacji
o produktach reklamowych, organizacji wystaw lub targów
handlowych, pośrednictwa w zawieraniu umów kupna-sprzedaży poprzez telefon i Internet, informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci
Internet w zakresie przekazywania informacji o usługach reklamowych; zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
związanych ze świadczeniem usług lub korzystaniem z usług
telekomunikacyjnych, internetowych i elektronicznych takich jak: aparaty i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy, wszystkie
do przetwarzania, rejestracji, magazynowania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych, aparaty do nagrywania,
transmisji lub reprodukcji dźwięku, obrazu lub zakodowanych danych, aparaty telewizyjne, hologramy, komputery,
programowane układy elektroniczne do przenoszenia danych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, dyski, taśmy i drutowe pamięci magnetyczne wszystkie będące magnetycznymi nośnikami danych, karty magnetyczne czyste i z zapisem, oprogramowanie komputerowe dostarczane z Internetu, publikacje elektroniczne dostarczane w trybie on-line z komputerowej bazy danych lub
z Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne (w tym modemy) umożliwiające połączenie z bazami danych i z Internetem, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, moduły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej dostarczane z komputerowej bazy danych lub z Internetu, moduły ładowalne
z muzyką w formie cyfrowej dostarczane z plików mp3, odtwarzacze plików mp3, nadajniki i odbiorniki satelitarne,
przewody drutowe elektryczne i kable elektryczne, aparaty
i przyrządy przywoławcze, radiowe aparaty i przyrządy przywoławcze oraz aparaty i przyrządy radiotelefoniczne, telefony, telefony przenośne i słuchawki telefoniczne, akcesoria
do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery do telefonów, urządzenia do ładowania akumulatorów telefonicznych, telefoniczne zestawy głośnomówiące na biurko lub
stosowane w samochodach, widełki do samochodowych
słuchawek telefonicznych, torby i futerały przystosowane
szczególnie do przechowywania i przenoszenia mobilnych
urządzeń elektronicznych oraz wyposażenia i akcesoriów
elektronicznych, skomputeryzowane organizery osobiste,
anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, elektroniczne globalne systemy określania położenia, elektroniczne aparaty i przyrządy nawigacyjne i określające położenie, aparaty i przyrządy do monitorowania aparaty radiowe,
elektryczne aparaty i przyrządy sterujące, testujące, sygnali-
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zacyjne, kontrolne i do celów dydaktycznych, aparaty i przyrządy optyczne i elektrooptyczne, filmy wideo, elektryczne
i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany
i przystosowany do używania z komputerami, urządzeniami
audiowizualnymi oraz sprzętem i aparatami do gier elektronicznych, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub
zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem
usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie; sprzedaż zestawów
do podpisu elektronicznego; usługa polegająca na prezentacji ofert usług internetowych w zakresie reklamy, usług doradczych w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej; usługi promowania i sprzedaży systemów
przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej,
telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym; usługi w zakresie ustalania taryf
i opłat telekomunikacyjnych; usługa polegająca na prezentacji ofert usług telekomunikacyjnych, usług łączności elektronicznej oraz usług internetowych w zakresie telekomunikacji;
elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający
na tworzeniu, prowadzeniu baz danych (prace biurowe);
usługa polegająca na prezentacji ofert usług doradczych
w zakresie edukacji i kształcenia; pośrednictwo w zakresie
sprzedaży usług medycznych; pośrednictwo w zakresie
sprzedaży usług opiekuńczych; pośrednictwo w zakresie
sprzedaży usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa; zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii,
w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji
i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem śmieci; pośrednictwo
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych; pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych; zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących
udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych; pośrednictwo w zakresie zawierania
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa; zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa; informacja o ww.
usługach, 36 usługi bankowe, usługi finansowe, usługi kredytowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papierami
wartościowymi, usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach
finansowych, doradztwo ekonomiczno-finansowe, pośrednictwo finansowe, leasing finansowy, doradztwo podatkowe; administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami; pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii,
w tym energii elektrycznej i cieplnej; informacja o ww. usługach, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu dostępu on-line do:
zlecania usług, świadczenia usług, zawierania umów, umów
pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych, umów kupna-sprzedaży, umów kredytowych, umów bankowych oraz
otwierania rachunków bankowych, dokonywania operacji
bankowych, dostępu do konta bankowego, wykonywania
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umów, usługi zapewniania dostępu do systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej,
w systemie cyfrowym, usługi w zakresie łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej
i poprzez Internet, telefaksowej, obsługi satelitów i przekazów satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych,
przesyłania dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi w zakresie:
poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych (transmisja i nadawanie programów) oraz transmitowania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania
i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi
w zakresie wypożyczania telefonów, modemów i innych
urządzeń telekomunikacyjnych, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na umożliwianiu dostępu
do informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania
i przekazywania wiadomości, usługi polegające na: transmisji
pisemnych informacji (komunikatów), wyznaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych,
dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń, informacja o ww. usługach,
39 usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię,
w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowadzaniem ścieków,
usługi związane z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie ww. usług, informacja o ww. usługach, 41 edukacja,
kształcenie, usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet, radio i telewizję, działalność sportowa, informacja
o działalności sportowej, usługi w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych (montaż i dystrybucja programów), informacja o ww. usługach, 44 usługi medyczne, usługi opiekuńcze, informacja o ww. usługach, 45 usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia,
usługi ochroniarskie, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, informacja o ww. usługach.
512293
(220) 2020 04 06
RSQ MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Rozwijamy relacje, które nas rozwijają
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania rynku i badania
marketingowe, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, biura pośrednictwa pracy,
dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, doradztwo specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej, informacja o działalności
gospodarczej, marketing, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, outsourcing (doradztwo
biznesowe), pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, pośrednictwo pracy, public relations, agencje public relations, rekrutacja personelu, analizy
rynku, edycja tekstów, tworzenie tekstów reklamowych, zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz
osób trzecich, usługi menedżerskie dla sportowców, do(210)
(731)
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radztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwami handlowymi, konsultacje w zakresie
zarządzania firmą w dziedzinie rozwoju kadry kierowniczej
i przywódców, organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami (networking), usługi zarządzania
biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, wsparcie
w dziedzinie promocji biznesu, 41 doradztwo zawodowe
(porady w zakresie edukacji lub szkolenia), edukacja, edukacja
(nauczanie), informacja o edukacji, usługi klubowe (rozrywka
lub nauczanie), organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów
(edukacja lub rozrywka), nauczanie i szkolenia, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie przyjęć
(rozrywka), pisanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, planowanie przyjęć (rozrywka), publikacje elektroniczne (niepobieralne), publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, telewizyjne programy rozrywkowe, usługi
trenera osobistego (trening sprawności fizycznej), usługi trenerskie, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, poradnictwo zawodowe (porady w zakresie edukacji
lub szkolenia), trening rozwoju osobistego, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne],
usługi mentoringu biznesowego.
(210) 512294
(220) 2020 04 07
(731) WASILEWSKI ERNEST PHU NESTER, Fasty
(540) (znak słowny)
(540) NEVICO
(510), (511) 9 odbiorniki i nadajniki radiowe, odbiorniki
częstotliwości radiowych, nadajniki-odbiorniki radiowe,
odbiorniki radiowe, radia [odbiorniki radiowe], interfejsy
komunikacyjne, elektryczne kable interfejsowe, interfejsy
komputerowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

512299
(220) 2020 04 07
ADAMCZYK MONIKA RESIN, Nowy Sącz
(znak słowno-graficzny)
RE:SIN

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 9 okulary, etui na okulary, etui na okulary słoneczne, etui na okulary przeciwsłoneczne, futerały na okulary, futerały na okulary słoneczne, modne okulary, modne
okulary przeciwsłoneczne, okulary do czytania, okulary korekcyjne, okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe,
okulary optyczne, okulary przeciwsłoneczne, przeciwsłoneczne okulary na receptę.
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512300
(220) 2020 04 06
RSQ MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Developing relationships that develop leadership
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania rynku i badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, biura pośrednictwa
pracy, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej, informacja
o działalności gospodarczej, marketing, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, outsourcing (doradztwo biznesowe), pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pośrednictwo pracy, public relations, agencje public relations,
rekrutacja personelu, analizy rynku, edycja tekstów, tworzenie tekstów reklamowych, zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania
licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, usługi
menedżerskie dla sportowców, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, konsultacje w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie rozwoju kadry kierowniczej i przywódców, organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między
przedsiębiorstwami (networking), usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, wsparcie
w dziedzinie promocji biznesu, 41 doradztwo zawodowe
(porady w zakresie edukacji lub szkolenia), edukacja, edukacja (nauczanie), informacja o edukacji, usługi klubowe
(rozrywka lub nauczanie), organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie
konkursów (edukacja lub rozrywka), nauczanie i szkolenia,
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie przyjęć (rozrywka), pisanie tekstów (innych
niż teksty reklamowe), produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, planowanie przyjęć (rozrywka), publikacje
elektroniczne (niepobieralne), publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, telewizyjne
programy rozrywkowe, usługi trenera osobistego (trening
sprawności fizycznej), usługi trenerskie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, poradnictwo zawodowe (porady w zakresie edukacji lub szkolenia), trening
rozwoju osobistego, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], usługi mentoringu biznesowego.
(210)
(731)

(210) 512326
(220) 2020 04 07
(731) MATYJA MAGDALENA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
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(531) 26.13.25, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, nakrycia głowy, obuwie,
odzież, skórzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy],
czapki [nakrycia głowy], czepki damskie [nakrycia głowy],
daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], sportowe nakrycia
głowy [inne niż kaski], golfy [odzież], chusty [odzież], odzież
dziana, bliźniaki [odzież], swetry [odzież], odzież codzienna,
poszetki [odzież], szorty [odzież], sztormiaki [odzież], odzież
futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież], mufki [odzież], woalki, welony [odzież], opaski na głowę [odzież], topy [odzież],
odzież wieczorowa, odzież skórzana, szaliki [odzież], odzież
damska, odzież tkana, body [odzież], odzież wełniana, odzież
pluszowa, odzież lniana, odzież jedwabna, odzież dziewczęca, odzież kaszmirowa, kurtki [odzież], paski [odzież], dzianina [odzież], kombinezony [odzież], gabardyna [odzież], futra
[odzież], odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla
kobiet, zestawy typu „bliźniak” [odzież], pulowery bez rękawów [odzież], dolne części ubrań [odzież], kurtki jako odzież
sportowa, duże luźne kaptury [odzież], ocieplacze na ręce
[odzież], odzież z imitacji skóry, odzież w stylu sportowym,
gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], komplety odzieżowe
ze spodenkami, odzież męska, damska i dziecięca, artykuły
odzieżowe w stylu sportowym, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, sukienki damskie, letnie sukienki, skórzane
sukienki, sukienki skórzane, cheongsams (chińskie sukienki),
luźne sukienki ciążowe, sukienki ciążowe, damskie sukienki na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju, koszule,
koszule codzienne, koszule sportowe, koszule zapinane,
koszule eleganckie, tkane koszule, koszule ciążowe, koszule
sztruksowe, koszulki polo, koszule z kołnierzykiem, koszule
z dzianiny, szerokie koszule wierzchnie, koszule z golfem,
koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, koszule niezapięte pod szyją, koszule z długimi rękawami, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, okrycia [narzutki]
nakładane na koszule nocne, koszule hawajskie z guzikami
z przodu, spodnie, spódnico-spodnie, spódnica-spodnie,
spódnice, eleganckie spodnie, spodnie sztruksowe, spodnie
skórzane, spodnie ciążowe, bryczesy [spodnie], spodnie
[nieformalne], krótkie spodnie, spodnie dresowe, spódnice
golfowe, spódnico-spodenki, spódniczki baletowe, taśmy
do spodni, spodnie pumpy [alladynki], spodnie ze streczu,
kostiumy ze spódnicą, spodniumy [kostiumy ze spodniami
dla kobiet], spodnie do kolan [bryczesy], męskie i damskie
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, garnitury typu zoot suit
[z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach
marynarką], kombinezony, żakiety z dzianiny, swetry, swetry
rozpinane, swetry polo, swetry marynarskie, swetry z golfem,
swetry bez rękawów, swetry z półgolfem, swetry z okrągłym
wykończeniem przy szyi, płaszcze, płaszcze skórzane, płaszcze wieczorowe, płaszcze plażowe, płaszcze futrzane, peleryny [płaszcze], płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze zimowe, płaszcze przeciwdeszczowe, grube płaszcze,
płaszcze z bawełny, krótkie płaszcze [do samochodu], płaszcze i kurtki futrzane, płaszcze z materiału dżinsowego, kurtki,
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kurtki skórzane, kurtki budrysówki, kurtki dżinsowe, kurtki
dresowe, długie kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki
narciarskie, kurtki bluzy, grube kurtki, ocieplane kurtki, kurtki
wierzchnie, kurtki dwustronne, kurtki pilotki, kurtki sportowe,
krótkie kurtki ciepłe, ciepłe kurtki robocze, kurtki z rękawami,
kurtki bez rękawów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem,
krótkie luźne kurtki do pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie
[bosmanki], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, apaszki [chustki], chustki [apaszki], chustki na głowę,
czapki wełniane, czapki futrzane, czapki bejsbolówki, czapki dziane, czapki z pomponem, czapki bez daszków, czapki
z daszkiem, czapki ze sztucznego futra, kapelusze, kapelusze
przeciwsłoneczne, kapelusze plażowe, kapelusze futrzane,
kapelusze słomkowe, toczki [kapelusze], cylindry [kapelusze], modne kapelusze, szale-tuby, chusty, szale na głowę,
szale, szaliki, kaszmirowe szale, szaliki jedwabne, szale i etole, długie szale damskie, szale [tylko z trykotu], szale i chusty
na głowę, szaliki do zawijania wokół szyi, bolerka, spodnie
dziecięce, buty dziecięce, wyprawki dziecięce [odzież], majtki dziecięce [odzież], kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, obuwie, obuwie robocze, obuwie wojskowe, obuwie piłkarskie, obuwie gimnastyczne,
tenisówki [obuwie], obuwie lekkoatletyczne, obuwie sportowe, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie codzienne, obuwie
damskie, obuwie gumowe, obuwie wspinaczkowe, balerinki
[obuwie], obuwie plażowe, wkładki [obuwie], obuwie rekreacyjne, obuwie na polowania, obuwie do golfa, obuwie
do wspinaczki, obuwie dla mężczyzn, obuwie codziennego
użytku, obuwie dla kobiet, obuwie dla niemowląt, obuwie
do uprawiania sportów, obuwie do łowienia ryb, obuwie wykonane z drewna, obuwie na plażę, obuwie wykonane z winylu, obuwie dla rybaków, obuwie inne niż sportowe, kalosze
[wkładane na obuwie], obuwie męskie i damskie, buty treningowe [obuwie sportowe], obuwie [z wyjątkiem obuwia
ortopedycznego], buty tenisowe [obuwie sportowe], pasy
do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe],
obuwie do celów rekreacji.
(210)
(731)
(540)
(540)

512407
(220) 2020 04 10
SOBIERAJ KRZYSZTOF, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
KSAB

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.03.02, 26.03.04, 26.03.07, 29.01.13
(510), (511) 45 usługi prawne, usługi doradcze w zakresie
prawa.
(210) 512408
(220) 2020 04 10
(731) KIDAWA JAKUB QUBUSS, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) HowHomely
(510), (511) 20 altany [meble], barki [meble], barki przenośne
[meble], barki ruchome [meble], biurka modułowe [meble],
blaty kuchenne [meble], bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych [meble],
bufety ruchome [meble], cokoły [meble], cyfry wykonane
z tworzyw sztucznych na meble, dekoracyjne panele drewniane [meble], dekoracyjne płyty ścienne [meble] nietekstylne, dopasowane pokrowce na meble, dopasowane nakrycia
na meble, drewniane półki i stojaki [meble], ekrany [meble],
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ekrany [meble] do celów pokazowych, wystawowych, elementy dzielące przestrzeń [meble], elementy mebli segmentowych, niemetalowe [meble], elementy metalowe mebli segmentowych [meble], fotele z regulowanym oparciem
i podparciem dla nóg [meble], elementy naroży na meble
[nakładki ochronne], nie z metalu, gabloty [meble], kartoteki
[meble], kasy [meble sklepowe], komody [meble], komputerowe stanowiska pracy [meble], konsole [meble], konsole
[meble] do montażu sprzętu elektronicznego [pulpity sterownicze], konstrukcje półek, nie z metalu [meble], kontuary
[meble], kosze do przechowywania [meble], kredensy [meble], kwietniki [meble], lady robocze [meble], lady sprzedażowe [meble], ławy [meble], łóżka futonowe [meble], lustra
[meble], meble, meble antyczne, meble bambusowe, meble
biurowe, meble biurowe metalowe, meble dla dzieci, meble
dla niemowląt, meble dla osób niepełnosprawnych fizycznie, osób z upośledzeniem ruchowym i inwalidów, meble dla
zwierząt domowych, meble do celów wystawowych, meble
do eksponowania towarów, meble do ekspozycji produktów
w punktach sprzedaży, meble komputerowe, meble kempingowe, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu,
meble drewniane, meble domowe wykonane z drewna,
meble domowe, meble domowe, biurowe i ogrodowe,
meble do wnętrz, meble do siedzenia, meble do salonu,
meble do przechowywania, meble do przebieralni, meble
do pokojów dziecinnych, meble kuchenne, meble łazienkowe, meble ogrodowe, meble ogrodowe drewniane, meble
ogrodowe wykonane z drewna, meble ogrodowe wykonane z metalu, meble ogrodowe z tworzyw sztucznych, meble
przystosowane do użytku na zewnątrz, meble rattanowe,
meble szkolne, meble tapicerowane, meble wielofunkcyjne,
meble wypoczynkowe, meble z tworzyw sztucznych, miniaturowe meble wykonane z drewna, narożniki [meble], osłony do kominków (meble), parawany [meble], półki [meble],
półki z metalu [meble], półki wiszące [meble], przenośne powierzchnie do pracy [meble], pufy [meble], pulpity [meble],
regały drewniane [meble], regały [meble], siedzenia [meble],
skrzynie [meble], skrzynie do przechowywania [meble], stanowisko pracy z komputerem [meble], stojaki [meble] wykonane głównie z drewna do przechowywania, stojaki [meble]
pod telewizor, stojaki na wino [meble], stoliki pod umywalkę
[meble], szafki [meble], szafy [meble], toaletki [meble], wieszaki do ubrań [meble], wózki barowe [meble], wózki [meble], wysokie siedzenia [meble], wysokie stołki [meble], zagłówki [meble], zewnętrzne meble, lustra (srebrzone szkło),
biurka i stoły, biurka, duże wyściełane fotele, fotele, kanapy,
kominki (osłony do -), krzesła, krzesła bankietowe, krzesła
biurowe, krzesła [fotele] biurowe, krzesła obrotowe, krzesła
stołowe, ławki, leżaki, regały, rozkładane fotele, sofy, 35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi
handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, usługi handlu detalicznego związane z produktami
ogrodniczymi, usługi handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi, usługi handlu detalicznego związane
ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi handlu detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych, usługi handlu detalicznego związane z filiżankami i szklankami, usługi handlu
detalicznego związane z przyrządami do przygotowywania
żywności, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyposażeniem domu, pośredniczenie i zawieranie trans-
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akcji handlowych dla osób trzecich, dostarczanie informacji
handlowych konsumentom, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, elektroniczne przetwarzanie zamówień, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, pośrednictwo
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu
towarów, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, usługi doradcze dotyczące zakupu towarów
na rzecz osób trzecich, usługi doradcze dotyczące zakupu
towarów w imieniu firm, usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi w zakresie zamówień on-line, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zawieranie
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line,
pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz
osób trzecich, dostarczanie informacji marketingowych, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie.
512410
(220) 2020 04 10
CONNECTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) C_school
(510), (511) 41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie
tekstów, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, rozrywka i sport.
(210)
(731)
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preparatem do oczyszczania skóry, chusteczki nasączone
olejkami eterycznymi, do użytku kosmetycznego, chusteczki nasączone środkiem do nabłyszczania skóry, chusteczki
nasączone preparatami do usuwania makijażu, chusteczki
nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, nasączone chusteczki
do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nawilżane
chusteczki kosmetyczne, nawilżane chusteczki nasączone
balsamem kosmetycznym, nawilżane chusteczki nasączone
środkiem oczyszczającym, nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, 5 chusteczki antybakteryjne, chusteczki
nasączane płynami farmaceutycznymi, chusteczki nasączone preparatami przeciwbakteryjnymi, chusteczki odkażające,
chusteczki wilgotne nasączone płynem farmaceutycznym,
środki dezynfekujące, którymi nasączane są chusteczki,
16 chusteczki higieniczne, chusteczki do twarzy z papieru,
chusteczki do nosa [papierowe], chusteczki do nosa papierowe, papierowe chusteczki higieniczne, papierowe chusteczki toaletowe, papierowe chusteczki do mycia, papierowe
chusteczki do wycierania, chusteczki toaletowe, chusteczki
papierowe do użytku kosmetycznego.
(210)
(731)
(540)
(540)

512420
(220) 2020 04 10
RAFALIK PAWEŁ, Kalinowo
(znak słowno-graficzny)
LIZARDLIFT

512414
(220) 2020 04 10
WASZ SKLEP SPAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) tops!
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów: piwo, napoje bezalkoholowe, wody
mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe,
napoje alkoholowe, papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły dla palaczy, waporyzatory osobiste i papierosy
elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich.
(210)
(731)

(531)
512418
(220) 2020 04 10
HYGIENIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RED WE CARE.

(210)
(731)

26.04.05, 26.04.12, 26.04.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03,
03.06.03
(510), (511) 7 drzwi wind, dźwigi, dźwigi budowlane, dźwigi
do rozładunku, dźwigi linowe, dźwigi osobowe, dźwigi towarowe, dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wyciągania],
maszyny do podnoszenia, 37 instalowanie, konserwacja
i naprawa wind i dźwigów, instalacja wind, instalowanie i naprawa wind, instalowanie wind, konserwacja wind, naprawa
i konserwacja wind, naprawa wind, naprawy lub konserwacja
wind [windy], usługi montażu wind.
512421
(220) 2020 04 10
National Payment Card System Joint Stock Company,
Moskwa, RU
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIR

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 05.05.16, 05.05.20, 26.11.01,
26.11.12, 29.01.04
(510), (511) 3 chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, chusteczki zawierające preparaty czyszczące, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki nasączone

56

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 36 emisja kart kredytowych i debetowych, informacje finansowe, bankowość on-line, obsługa kart kredytowych i debetowych, transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi finansowe, pieniężne
i bankowe, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, usługi
banków oszczędnościowych.
512427
(220) 2020 04 08
GOOD FOOD CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SŁOIK Z WARSZAWY
(510), (511) 29 mięso i wędliny, kiełbasa, pasty mięsne
(w tym pasztety, smalec), 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, desery mleczne,
desery jogurtowe, desery na bazie sztucznego mleka, desery
owocowe, desery wykonane z produktów mlecznych, 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 do żywności do spożycia przez
ludzi, zboża przetworzone, suche i świeże makarony, kluski
i pierogi, pierożki, makaron gotowy, makarony spożywcze,
chiński makaron 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, produkty spożywcze
z cukru do przyrządzania deserów, puddingi do użytku jako
desery, suflety deserowe, desery czekoladowe, desery lodowe, desery z muesli, desery z warstwą lodów, owoców i bitej
śmietany [parfait], budynie deserowe, budynie deserowe
w proszku, gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe desery [wyroby cukiernicze], muesli, płatki śniadaniowe, płatki
(210)
(731)
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zbożowe, płatki owsiane i pszeniczne, płatki kukurydziane,
płatki jęczmienne, płatki z naturalnego ryżu, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barów, pubów, restauracji,
kawiarni, lodziarni, gastronomia obwoźna, catering, obsługa
gastronomiczna imprez okolicznościowych, przyjęć, uroczystości towarzyskich, imprez służbowych, bankietów, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej, szklanej zastawy
stołowej i wyposażenia kuchni, doradztwo przy wyborze
menu, usługi kelnerskie.
(210) 512446
(220) 2020 04 14
(731) JANKIEWICZ MARCIN, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Gravel Masters
(510), (511) 41 organizowanie rajdów samochodowych,
konkursów motoryzacyjnych, wyścigów samochodowych
po trasach na drogach publicznych, prywatnych, torach.
512455
(220) 2020 04 10
DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Karkonoski LAGER

(210)
(731)

(531) 03.04.07, 06.01.02, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.
512462
(220) 2020 04 10
NATURALCROP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K MAXXX 56

(210)
(731)

(531) 25.05.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy, nawozy chemiczne, nieorganiczne
nawozy, płynne nawozy, nawozy azotowe, fosforany [nawozy], syntetyczne nawozy, nawozy organiczne, nawozy
naturalne, nawozy złożone, nawozy i użyźniacze, nawozy
do gleby, nawozy dla rolnictwa, nawozy mieszane, nawozy
potasowe, nawozy biologiczne, nawozy morskie, nawozy
mineralne, nawozy hydroponiczne, gleba próchnicza, sole
[nawozy], superfosfaty [nawozy], nawozy, nawozy do traw-
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ników, nawozy do trawy, nawozy zawierające przeciwutleniacze, potas kalcynowany [nawozy], nawozy z trocin, nawozy użyźniające glebę, rolnictwo (nawozy dla -), biologiczne
nawozy azotowe, nawozy do użytku domowego, nawozy
z mączki rybnej, nawozy bez zawartości chloru, nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, nawozy zawierające związki azotu, chemicznie zmienione nawozy złożone, nawozy do roślin
doniczkowych, użyźnianie gleby (nawozy do -), kompost
z przegniłych liści [nawozy], środki do nawożenia ogrodu
[nawozy], nawozy do trawy lub terenów trawiastych, nawozy
naturalne wykonane ze składników morskich, nawozy zawierające azot i magnez (Mg), nawozy do gleby i ziemi doniczkowej, nawozy dla rolnictwa z alg morskich, nawozy z dużą
ilością substancji odżywczych, nawozy sztuczne do użytku
w rolnictwie, nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania
gleby, nawozy biologiczne stosowane do obróbki nasion,
kompost, obornik, nawozy, ekstrakty z wodorostów do użytku jako nawozy, nawozy uzyskane metodą przetwarzania
odpadów przez dżdżownice, nawozy o kontrolowanym
uwalnianiu składników dla ogrodnictwa, substancje chelatowe do użytku jako nawozy do listowia roślin, substancje odżywcze [nawozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie,
nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, mieszanki substancji chemicznych
i materiałów naturalnych do użytku jako nawozy ogrodnicze,
mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych
do wykorzystania jako nawozy rolnicze, kultury mikroorganizmów inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów
oraz herbicydów oraz insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty do nawożenia, środki chemiczne dla rolnictwa, środki
chemiczne stosowane w ogrodnictwie, hormony do przyspieszania dojrzewania owoców i warzyw, preparaty do nawożenia gleby, preparaty do nawożenia pogłównego [humus] do trawników, preparaty do nawożenia pogłównego
do trawników, humus, pokrycia humusowe, gleba do upraw,
preparaty z mikroelementów dla roślin, kultury mikroorganizmów do celów przemysłowych, środki do ochrony nasion,
preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty chemiczne
do użyźniania gleby, mineralne preparaty do użyźniania
gleby, chemiczne preparaty do uzdatniania gleby, chemiczne preparaty do wzbogacania gleby, preparaty chemiczne
do stabilizowania gleby, preparaty chemiczne do obróbki
gleby, środki poprawiające glebę [inne niż wyjaławiające],
środki poprawiające kondycję gleby, środki poprawiające
kondycję gleby do użytku ogrodniczego, środki poprawiające kondycję gleby do użytku rolniczego, preparaty poprawiające kondycję gleby, użyźnianie gleby (preparaty do -),
nawożenie gleby (preparaty do -), substancje do poprawy
stanu gleby, polepszacze do gleby, preparaty do odżywiania
gleby, dodatki chemiczne do gleby, substancje do uzdatniania gleby, środki do uzdatniania gleby do celów ogrodniczych, środki do uzdatniania gleby do celów rolniczych,
środki do uzdatniania gleby do podawania do gleby przygotowanej do siewu nasion [inne niż wyjaławiające], preparaty
chemiczne do użyźniania gleby [inne niż sterylizujące], środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu produktów
rolnych, środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu
produktów ogrodowych.
512469
(220) 2020 04 10
ARKUSZEWSKI MICHAŁ BART’S BURGER & BAR,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) Bart’s BURGER&BAR
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
usługi barowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie, restauracje,
restauracje samoobsługowe, stołówki, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
wynajmowanie sal na posiedzenia, usługi cateringowe, usługi gastronomiczne, snack bary, restauracje, przygotowywanie żywności na wynos.
(210) 512471
(220) 2020 04 10
(731) JUSZCZUK BARTOSZ VEGA, Panieńszczyzna
(540) (znak słowny)
(540) VEGA
(510), (511) 6 kwasoodporne szafki sterownicze wykonane
z metalu, 7 maszyny przetwórcze do użytku w przemyśle
spożywczym, elektryczne maszynki do mielenia żywności
do użytku przemysłowego, elektryczne maszyny do krojenia w plastry do przetwórstwa spożywczego na dużą skalę,
elektryczne maszyny obierające do przygotowywania żywności, urządzenia do mycia warzyw, maszyny do mieszania
żywności, pakowarki żywności, zrobotyzowane pakowarki,
instalacje do pakowania, maszyny do pakowania, maszyny
do pakowania próżniowego, instalacje do pakowania próżniowego, automatyczne maszyny do pakowania żywności,
przesiewacze, maszyny do przesiewania, instalacje do przesiewania, separatory wody, maszyny do wydobywania wody,
maszyny do polerowania, elektryczne urządzenia do czyszczenia i polerowania, maszyny do filtrowania, elektryczne
maszyny do mycia żywności, urządzenia wibracyjne, wibracyjne separatory, separatory, elektryczne trzepaczki do żywności, elektryczne miksery do żywności, urządzenia do przetwarzania żywności, maszyny do przetwarzania żywności,
elektryczne urządzenia do krojenia żywności, przemysłowe
maszyny do przygotowywania żywności, przenośniki, przenośniki przemysłowe, maszyny do sortowania dla przemysłu, transportery jako maszyny, maszyny do mycia owoców,
zrobotyzowane mechanizmy do użytku w przetwórstwie
warzyw, zrobotyzowane mechanizmy do użytku w przetwórstwie żywności, zrobotyzowane mechanizmy do użytku w przetwórstwie owoców, maszyny do przetwórstwa warzyw, maszyny do przetwórstwa owoców, maszyny do glazurowania, rozdrabniacze, maszyny do rozdrabniania, elektryczne urządzenia rozdrabniające do żywności, urządzenia
elektromechaniczne do produkcji żywności, elektryczne
maszyny do mielenia żywności, przeznaczone do użytku
komercyjnego maszyny do obierania żywności, maszyny
do krojenia warzyw, mechanizmy sterownicze do maszyn
i silników, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących
towarów: maszyny przetwórcze do użytku w przemyśle
spożywczym, elektryczne maszynki do mielenia żywności
do użytku przemysłowego, elektryczne maszyny do krojenia w plastry do przetwórstwa spożywczego na dużą skalę,
elektryczne maszyny obierające do przygotowywania żywności, urządzenia do mycia warzyw, maszyny do mieszania
żywności, pakowarki żywności, zrobotyzowane pakowarki,
instalacje do pakowania, maszyny do pakowania, maszyny
do pakowania próżniowego, instalacje do pakowania próżniowego, automatyczne maszyny do pakowania żywności,
przesiewacze, maszyny do przesiewania, instalacje do przesiewania, separatory wody, maszyny do wydobywania wody,
maszyny do polerowania, elektryczne urządzenia do czyszczenia i polerowania, maszyny do filtrowania, elektryczne
maszyny do mycia żywności, urządzenia wibracyjne, wibracyjne separatory, separatory, elektryczne trzepaczki do żywności, elektryczne miksery do żywności, urządzenia do przetwarzania żywności, maszyny do przetwarzania żywności,
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elektryczne urządzenia do krojenia żywności, przemysłowe
maszyny do przygotowywania żywności, przenośniki, przenośniki przemysłowe, maszyny do sortowania dla przemysłu, transportery jako maszyny, maszyny do mycia owoców,
zrobotyzowane mechanizmy do użytku w przetwórstwie
warzyw, zrobotyzowane mechanizmy do użytku w przetwórstwie żywności, zrobotyzowane mechanizmy do użytku w przetwórstwie owoców, maszyny do przetwórstwa warzyw, maszyny do przetwórstwa owoców, maszyny do glazurowania, rozdrabniacze, maszyny do rozdrabniania, elektryczne urządzenia rozdrabniające do żywności, urządzenia
elektromechaniczne do produkcji żywności, elektryczne
maszyny do mielenia żywności, przeznaczone do użytku
komercyjnego maszyny do obierania żywności, maszyny
do krojenia warzyw, mechanizmy sterownicze do maszyn
i silników, kwasoodporne szafki sterownicze wykonane
z metalu, 40 obróbka metali, cięcie metalu, wykańczanie
metali, tłoczenie metalu, obróbka metalurgiczna, lutowanie
twarde metali, kształtowanie metalu, kształtowanie elementów metalowych, formowanie metali na zimno, usługi w zakresie obróbki metalu, frezowanie, cieplna obróbka metali,
obróbka materiałów wiązką laserową, informacje o obróbce
materiałów, obróbka cieplna metalowych rur i przewodów
rurowych, obróbka powierzchni metalowych przy wykorzystaniu technik szlifowania dokładnego, usługi drukowania,
drukowanie 3D, 42 projektowanie maszyn specjalistycznych,
projektowanie maszyn przemysłowych, usługi inżynieryjne
w zakresie projektowania maszyn, projektowanie konstrukcyjne, doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji,
usługi inżynieryjne w zakresie analizy konstrukcji, testowanie maszyn, kalibrowanie maszyn, opracowywanie maszyn
przemysłowych, monitorowanie stanu maszyn, testowanie
funkcjonalności maszyn, badania dotyczące maszyn przemysłowych, kontrola maszyn i urządzeń przemysłowych, badania w zakresie maszyn produkcyjnych, usługi inżynieryjne
w zakresie analizy maszyn, usługi doradztwa technologicznego w zakresie analiz budowy maszyn, usługi testowania
maszyn przemysłowych w ramach kontroli jakości, planowanie techniczne i doradztwo w dziedzinie lekkiego przemysłu
maszynowego, usługi projektowania technicznego wspomaganego komputerowo, projektowanie wspomagane
komputerowo dla procesów produkcyjnych, usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania technicznego, usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania i rysunku technicznego, wzornictwo przemysłowe,
opracowywanie procesów przemysłowych, wzornictwo
przemysłowe wspomagane komputerowo, udzielanie informacji dotyczących inżynierii przemysłowej, projektowanie
instalacji i urządzeń przemysłowych, doradztwo techniczne
w zakresie przemysłu lekkiego, usługi doradcze w zakresie
inżynierii przemysłowej, usługi w zakresie przemysłowego
projektowania technicznego, usługi doradcze w zakresie
wzornictwa przemysłowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

512473
(220) 2020 04 10
GRUPA ŻYWIEC SPÓŁKA AKCYJNA, Żywiec
(znak słowno-graficzny)
NASZE BROWARY

Nr ZT23/2020

(531) 01.17.11, 14.01.18, 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe kapsle do butelek, puszki metalowe,
beczki metalowe, stojaki do beczek metalowe, metalowe
krany do beczek do piwa, 11 lodówki, lodówko-zamrażarki,
przenośne lodówki, 16 chorągiewki papierowe, dekoracje
z papieru [flagi], girlandy papierowe, papierowe podkładki
na stół, papierowe podstawki, papierowe podstawki pod
szklanki, plakaty z papieru, podkładki pod kufle do piwa,
proporczyki z papieru, transparenty z papieru, bloczki do notowania, pudełka kartonowe na drobne upominki, szyldy
reklamowe z papieru lub kartonu, afisze, plakaty, banery wystawowe wykonane z kartonu, banery wystawowe z papieru, broszury, druki handlowe, drukowane emblematy, drukowane etykiety papierowe, drukowane komunikaty prasowe,
drukowane materiały ilustracyjne, drukowane papierowe tablice reklamowe, drukowany materiał promocyjny, kalendarze, katalogi, naklejki, plakaty reklamowe, pocztówki, publikacje reklamowe, reklamowe znaki papierowe, reklamowe znaki z tektury, reklamy drukowane, szyldy reklamowe z papieru
lub kartonu, tablice reklamowe z kartonu, tablice reklamowe
z tektury, terminarze, ulotki, opakowania kartonowe, karty
menu, 20 beczki niemetalowe, stojaki na beczki, niemetalowe, butelki (kapsle do -) niemetalowe, butelki (zamknięcia
do -) niemetalowe, krany niemetalowe do beczek, skrzynki
na butelki [inne niż metalowe], balony reklamowe, drewniane szyldy, elementy wystawowe do witryn, meble do eksponowania towarów, meble sklepowe, mobilne wyświetlacze,
niemetalowe przenośne stoiska wystawowe, niemetalowe
wyposażenie sklepów, obiekty nadmuchiwane powietrzem
do reklamy, szyldy reklamowe z drewna lub tworzyw sztucznych, tablice reklamowe, urządzenia do ekspozycji plakatów, witryny, meble będące wyposażeniem barów, piwiarni
i ogródków piwnych, stojaki na parasole, standy wystawowe,
tace do podawania, nie z metali szlachetnych, 21 szklanki,
kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, serwetniki, pojemniki kuchenne, pojemniki na lód, pojemniki do napojów,
pojemniki do schładzania [nieelektryczne], przenośne pojemniki chłodnicze (nieelektryczne -), lodówki turystyczne,
przenośne lodówki, podkładki pod szklanki, nie z papieru
i nie z materiałów tekstylnych, 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe preparaty
do produkcji napojów, 35 usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu do produktów
konsumpcyjnych, udzielanie informacji handlowych, udzielanie informacji związanych z reklamą.
(210) 512474
(220) 2020 04 10
(731) SKJOLD AGATA POMYSŁOWA MAMA, Józefosław
(540) (znak słowny)
(540) ZApapier Agata Skjold
(510), (511) 24 ręczniki, ręczniki do twarzy, ręczniki do rąk,
ręczniki wykonane z materiałów tekstylnych, tkaniny z flaneli, flanela, ręczniki tekstylne przystosowane do dozowników,
ręczniki z flaneli bawełnianej, ręczniki frotte, duże ręczniki,
ręczniki kąpielowe, ręczniki łazienkowe, ręczniki kuchenne,
tekstylne ręczniki kuchenne, tkaniny tekstylne do użytku
w produkcji ręczników, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: ręczniki papierowe, ręczniki
do twarzy papierowe, ręczniki papierowe do osuszania, ręczniki papierowe do rąk, ręczniki papierowe do twarzy, papier
toaletowy w rolkach, papierowe chusteczki toaletowe, rolki
papieru toaletowego, ręczniki, ręczniki do twarzy, ręczniki
do rąk, ręczniki wykonane z materiałów tekstylnych, tkaniny
z flaneli, flanela, ręczniki tekstylne przystosowane do do-
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zowników, ręczniki z flaneli bawełnianej, ręczniki frotte, duże
ręczniki, ręczniki kąpielowe, ręczniki łazienkowe, ręczniki
kuchenne, tekstylne ręczniki kuchenne, tkaniny tekstylne
do użytku w produkcji ręczników.
(210)
(731)
(540)
(540)
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512476
(220) 2020 04 14
HYGIENIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 9K WE CARE.

(210)
(731)

512475
(220) 2020 04 10
GRUPA ŻYWIEC SPÓŁKA AKCYJNA, Żywiec
(znak słowno-graficzny)
LOKALNIE WARZONE

(531) 24.17.24, 14.01.18, 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe kapsle do butelek, puszki metalowe,
beczki metalowe, stojaki do beczek metalowe, metalowe
krany do beczek do piwa, 11 lodówki, lodówko-zamrażarki,
przenośne lodówki, 16 chorągiewki papierowe, dekoracje
z papieru [flagi], girlandy papierowe, papierowe podkładki
na stół, papierowe podstawki, papierowe podstawki pod
szklanki, plakaty z papieru, podkładki pod kufle do piwa,
proporczyki z papieru, transparenty z papieru, bloczki do notowania, pudełka kartonowe na drobne upominki, szyldy
reklamowe z papieru lub kartonu, afisze, plakaty, banery wystawowe wykonane z kartonu, banery wystawowe z papieru, broszury, druki handlowe, drukowane emblematy, drukowane etykiety papierowe, drukowane komunikaty prasowe,
drukowane materiały ilustracyjne, drukowane papierowe tablice reklamowe, drukowany materiał promocyjny, kalendarze, katalogi, naklejki, plakaty reklamowe, pocztówki, publikacje reklamowe, reklamowe znaki papierowe, reklamowe znaki z tektury, reklamy drukowane, szyldy reklamowe z papieru
lub kartonu, tablice reklamowe z kartonu, tablice reklamowe
z tektury, terminarze, ulotki, opakowania kartonowe, karty
menu, 20 beczki niemetalowe, stojaki na beczki, niemetalowe, butelki (kapsle do -) niemetalowe, butelki (zamknięcia
do -) niemetalowe, krany niemetalowe do beczek, skrzynki
na butelki [inne niż metalowe], balony reklamowe, drewniane szyldy, elementy wystawowe do witryn, meble do eksponowania towarów, meble sklepowe, mobilne wyświetlacze,
niemetalowe przenośne stoiska wystawowe, niemetalowe
wyposażenie sklepów, obiekty nadmuchiwane powietrzem
do reklamy, szyldy reklamowe z drewna lub tworzyw sztucznych, tablice reklamowe, urządzenia do ekspozycji plakatów, witryny, meble będące wyposażeniem barów, piwiarni
i ogródków piwnych, stojaki na parasole, standy wystawowe,
tace do podawania, nie z metali szlachetnych, 21 szklanki,
kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, serwetniki, pojemniki kuchenne, pojemniki na lód, pojemniki do napojów,
pojemniki do schładzania [nieelektryczne], przenośne pojemniki chłodnicze (nieelektryczne -), lodówki turystyczne,
przenośne lodówki, podkładki pod szklanki, nie z papieru
i nie z materiałów tekstylnych, 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe preparaty
do produkcji napojów, 35 usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu do produktów
konsumpcyjnych, udzielanie informacji handlowych, udzielanie informacji związanych z reklamą.

(531) 05.05.16, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 maski ochronne, maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego, maski
do oddychania, maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, maski przeciwpyłowe, rękawice do celów przemysłowych do ochrony przed urazami, rękawice
do ochrony przed wypadkami, rękawice do ochrony przed
wypadkami lub urazami, jednorazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego, jednorazowe rękawiczki lateksowe
do użytku laboratoryjnego, jednorazowe rękawiczki z tworzyw sztucznych do użytku laboratoryjnego, 21 rękawice
do czyszczenia do użytku domowego, rękawice bawełniane
do celów domowych, rękawice do czyszczenia wykonane
z tkaniny, rękawice do prac domowych z tworzyw sztucznych, rękawice do użytku domowego, rękawice gumowe
do użytku domowego, 28 maski papierowe, maski osłaniające twarz, do użytku sportowego.
512524
(220) 2020 04 14
SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Elizówka
(540) (znak słowny)
(540) EKTOPIN
(510), (511) 3 balsam z ektoiną do pielęgnacji ciała.

(210)
(731)

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

512525
(220) 2020 04 14
BARTKOWIAK LESZEK MECHANIKA MASZYN, Żnin
(znak słowno-graficzny)
MMB BARTKOWIAK

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.03, 15.01.13, 28.11.99
(510), (511) 7 ubijaczki [maszyny elektryczne] do celów przemysłowych, dozery [maszyny elektryczne] do celów przemysłowych, maszyny i urządzenia w postaci miesiarek, krajalnic,
dzielarek do pieczywa, rogalikarek, wałkownic, gniotowarek,
przesiewaczy do mąk, wydłużarek do ciast, wywrotnic, w tym
wywrotnic do dzież, skrzyniopalet, koszy i pojemników, maszyny i urządzenia wykorzystywane w liniach produkcyjnych
w przemyśle piekarskim, maszyny i urządzenia wykorzystywane w liniach produkcyjnych w przemyśle cukierniczym,
linie produkcyjnie i załadunkowe, zwłaszcza do przemysłu
cukierniczego lub piekarniczego, maszyny wykorzystywane
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Nr ZT23/2020

512558
(220) 2020 04 15
BOROWIECKA ADRIANNA, ŁÓDŹ
(znak słowno-graficzny)
miaEva

w przemyśle cukierniczym i piekarniczym, narzędzia napędzane mechanicznie, elektrycznie, hydraulicznie, zwłaszcza
dedykowane przemysłowi piekarniczemu i cukierniczemu,
części i osprzęt do wyżej wymienionych towarów.

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

512543
(220) 2020 04 15
IN-CABIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) INCABIN
(510), (511) 12 przyczepy (pojazdy), samochody, samochody kempingowe, złącza do przyczep do pojazdów, przyczepy turystyczne mieszkalne, kontenery przechylne, 19 domy
z prefabrykatów [zestawy do montażu].

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 26.04.02, 26.04.05, 29.01.13
(510), (511) 25 rajstopy, bielizna.

(210)
(731)

512546
(220) 2020 04 15
IN-CABIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INcabin

(210)
(731)

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

512569
(220) 2020 04 16
NOWAKOWSKI MARIUSZ BELLITA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
BOTANO

(531) 26.05.01, 26.05.08, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 12 przyczepy (pojazdy), samochody, samochody kempingowe, złącza do przyczep do pojazdów, przyczepy turystyczne mieszkalne, kontenery przechylne, 19 domy
z prefabrykatów [zestawy do montażu].
512552
(220) 2020 04 15
FUNDACJA ALICJI WĘGORZEWSKIEJ-WHISKERD
STARTSMART, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BITWA TENORÓW NA RÓŻE
(210)
(731)

(531) 05.05.01, 05.05.21, 23.01.01, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 płyty z nagraniami, płyty z muzyką, płyty kompaktowe, płyty CD i DVD, 41 informacje o imprezach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie widowisk (impresariat), produkcja widowisk, produkcja
przedstawień teatralnych.
512557
(220) 2020 04 15
MK FOAM GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koło
(540) (znak słowny)
(540) PROTEKTOR
(510), (511) 20 materace, szczególnie do łóżek.
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 10 przyrządy do masażu ręcznego.
(210) 512572
(220) 2020 04 17
(731) BEDNARCZYK WOJCIECH, Opoczno
(540) (znak słowny)
(540) ius vitae
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, software,
publikacje elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki
danych, płyty CD/CDR/CDRW/DVD/DVDR/DVDRW, audiowizualne urządzenia do nauki, sprzęt komputerowy, urządzenia
do przetwarzania informacji, interfejsy komputerowe, 41 publikowanie w Internecie aktów prawnych, orzecznictwa, interpretacji podatkowych, wzorów pism i umów, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych poprzez sieci
komunikacyjne, komputerowe oraz internetowe.
512575
(220) 2020 04 17
ŁOTOCZKO DOROTA INDYWIDUALNA PRAKTYKA
LEKARSKA LEKARZ DENTYSTA, Mogilno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DORO-DENT GABINET STOMATOLOGICZNY
(210)
(731)

Nr ZT23/2020
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(531) 02.09.10, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10
(510), (511) 44 usługi dentystyczne.
(210) 512586
(220) 2020 04 17
(731) CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Kiełpin
(540) (znak słowny)
(540) BIRAZEK
(510), (511) 5 leki dla ludzi.
(210) 512587
(220) 2020 04 17
(731) CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Kiełpin
(540) (znak słowny)
(540) LEPROCEL
(510), (511) 5 leki dla ludzi.
(210) 512588
(220) 2020 04 17
(731) CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Kiełpin
(540) (znak słowny)
(540) TIKOZEK
(510), (511) 5 leki dla ludzi.
(210) 512589
(220) 2020 04 17
(731) CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Kiełpin
(540) (znak słowny)
(540) TVARDEK
(510), (511) 5 leki dla ludzi.
512596
(220) 2020 04 16
SMART SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Teresin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDISEPT+ HEALTH CARE
(210)
(731)

(531)

26.04.02, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.22, 24.13.01, 27.05.01,
24.17.05, 29.01.13
(510), (511) 5 środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
środki dezynfekujące do użytku domowego, środki dezynfekcyjne do celów medycznych, preparaty do dezynfekcji
rąk, antybakteryjne płyny do rąk, antyseptyczne preparaty
oczyszczające, mydła dezynfekujące, płyny dezynfekujące
inne niż mydło, preparaty antybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty odkażające stosowane w szpitalach,
przeciwdrobnoustrojowe płyny do mycia twarzy, spraye
antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę,
środki odkażające, substancje sterylizujące, środki wirusobójcze, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki
dezynfekujące do użytku domowego, środki dezynfekcyjne
do celów medycznych, preparaty do dezynfekcji rąk, antybakteryjne płyny do rąk, antyseptyczne preparaty oczyszczające, mydła dezynfekujące, płyny dezynfekujące inne niż
mydło, preparaty antybakteryjne, preparaty antyseptyczne,
preparaty odkażające stosowane w szpitalach, przeciwdrobnoustrojowe płyny do mycia twarzy, spraye antyseptyczne
w formie aerozolu do stosowania na skórę, środki odkażające,
substancje sterylizujące, środki wirusobójcze.
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512601
(220) 2020 04 17
VAGSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) DZIKI
(510), (511) 25 nakrycia głowy, buty sportowe, buty skórzane, obuwie, odzież, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bielizna, bluzki, bluzy sportowe, funkcjonalne koszulki
termoaktywne, kąpielówki, koszule, koszulki polo, koszulki
sportowe z krótkimi rękawami, koszulki z nadrukami, krótkie
spodnie, kurtki, odzież codzienna, odzież rekreacyjna, odzież
skórzana, odzież sportowa, okrycia przeciwdeszczowe, okrycia wierzchnie [odzież], opaski przeciwpotne na nadgarstek,
paski [odzież], podkoszulki, rękawiczki, skarpetki, spodnie,
szorty, t-shirty z krótkim rękawem, 32 lemoniada, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje typu kola [napoje
bezalkoholowe], toniki [napoje nielecznicze], soki gazowane,
bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, napoje
owocowe i soki owocowe, napoje warzywne, wody o smaku owocowym, wody mineralne i gazowane, woda źródlana,
woda [napoje], napoje funkcjonalne na bazie wody, aperitify bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu,
napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami
mineralnymi, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe
zawierające soki owocowe, napoje dla sportowców, napoje
dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje
izotoniczne, napoje proteinowe, napoje serwatkowe, napoje
sportowe wzbogacane proteinami, napoje węglowodanowe, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje
orzeźwiające.
(210)
(731)

(210) 512608
(220) 2020 04 17
(731) ZACHARA KLAUDIA WANDA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MOSS ROSE
(510), (511) 14 biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych,
biżuteria i wyroby jubilerskie, wyroby jubilerskie [biżuteria],
biżuteria, wyroby jubilerskie, wyroby biżuteryjne.
512610
(220) 2020 04 18
VAGSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VAGSE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 25 buty sportowe, buty skórzane, akcesoria
na szyję, apaszki, artykuły odzieżowe w stylu sportowym,
bielizna, nakrycia głowy, funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, kąpielowe kostiu-
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my, kombinezony, komplety sportowe, koszule sportowe,
koszulki polo, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, kurtki,
odzież codzienna, odzież męska, damska i dziecięca, odzież
sportowa, opaski przeciwpotne na nadgarstek, opaski przeciwpotne, paski [odzież], podkoszulki sportowe, rękawiczki,
skarpetki, T-shirty z krótkim rękawem, odzież, 35 zarządzanie
zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, biznesowe
usługi doradcze i konsultacyjne, informacje na temat metod
sprzedaży, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, negocjowanie kontraktów reklamowych,
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy,
pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich,
usługi pośrednictwa w handlu, doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, usługi
public relations, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi organizowania targów i wystaw handlowych,
usługi relacji z mediami, usługi doradztwa w zakresie public
relations, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo w zakresie
promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, agencje reklamowe, usługi współpracy z blogerami, usługi w zakresie zakupu środków przekazu
[miejsca i czasu w mediach], usługi w zakresie tworzenia
marki (reklama i promocja), usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi wprowadzania produktów na rynek, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi reklamy
graficznej, usługi w zakresie oceny marki, usługi reklamowe
w zakresie sprzedaży towarów, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi
agencji marketingowych, usługi agencji reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, testowanie marki, rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, reklamy radiowe
i telewizyjne, reklamy prasowe (przygotowywanie -), reklamy
on-line, reklama i usługi reklamowe, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie planów marketingowych, promocja sprzedaży, projektowanie logo reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, optymalizacja stron internetowych, organizowanie targów handlowych
w celach reklamowych, badanie rynku, analizy w zakresie reklamy, agencja public relations, usługi komunikacji korporacyjnej, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie
reklamy, marketingu i publicity, usługi doradcze dotyczące
promocji sprzedaży, 42 opracowywanie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie animacji i efektów specjalnych dla osób trzecich, planowanie,
projektowanie i rozwój stron internetowych on-line na rzecz
osób trzecich, usługi w zakresie projektowania, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie
graficzne, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, projektowanie grafiki i barw firmowych dla potrzeb
tożsamości firm, projektowanie i opracowywanie nowych
produktów, projektowanie i tworzenie witryn internetowych
dla osób trzecich, projektowanie kroju czcionek, projektowanie logo w celu tworzenia tożsamości firm, projektowanie
nazw firmowych, projektowanie opakowań, projektowanie
produktów, projektowanie wizualne, projektowanie znaków
towarowych, renderowanie grafiki komputerowej (obróbka
cyfrowa obrazów), usługi artystów grafików, usługi graficzne,
usługi w zakresie projektowania marki, wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne.

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

Nr ZT23/2020

512612
(220) 2020 04 18
BIELECKI SEBASTIAN OPTIMA, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
EMSLIMPRO

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.22
(510), (511) 10 aparaty, urządzenia i przyrządy do celów rehabilitacyjnych, aparaty i przyrządy do masażu, aparaty wibracyjne do masażu, urządzenia do masażu wibracyjnego
i estetycznego, przyrządy do masażu kosmetycznego, elektryczne masażery kosmetyczne, urządzenia do dermabrazji,
urządzenia do elektroforezy, urządzenia do leczenia cellulitu,
urządzenia do masażu ciała, urządzenia do leczenia obrzęku
limfatycznego, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty i instrumenty medyczne, urządzenia elektromedyczne, 44 usługi
doradcze w zakresie sprzętu kosmetycznego, medycznego
do odnowy biologicznej, salony piękności, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie opieki
zdrowotnej dla ludzi, higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, usługi w zakresie
odnowy biologicznej, usługi w zakresie poprawy kondycji
fizycznej, usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie odnowy
biologicznej.
512613
(220) 2020 04 18
B20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mały sopot boutique & féminin
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.07, 26.02.16, 26.13.25
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, 44 usługi medyczne.
512618
(220) 2020 04 20
NAREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) NAREE
(510), (511) 3 preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki
perfumeryjne i zapachowe, 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie, odzież.
(210)
(731)

(210) 512623
(220) 2020 04 17
(731) JOHRI KARTIKEY, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) The Global School
(510), (511) 41 szkoły [edukacja].

Nr ZT23/2020
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(210) 512624
(220) 2020 04 17
(731) SYPEK ZBIGNIEW, Załuże
(540) (znak słowny)
(540) Puszkopol
(510), (511) 16 opakowania podstawowych produktów spożywczych.
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VDE

(210) 512628
(220) 2020 04 17
(731) SYPEK ZBIGNIEW, Załuże
(540) (znak słowny)
(540) Wek Maszyna
(510), (511) 16 opakowania podstawowych produktów spożywczych.
(210)
(731)
(540)
(540)

512630
(220) 2020 04 17
BESTRY JAN, Izabelin C
(znak słowno-graficzny)
POLSNOOKER

(531) 03.04.01, 03.04.04, 03.04.22, 27.05.01, 28.03.00
(510), (511) 28 gra.
(210)
(731)
(540)
(540)

512681
(220) 2020 04 21
JODZIS AGNIESZKA, Otrębusy
(znak słowno-graficzny)
swiezekwiaty.pl

(531) 26.01.18, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 35 usługi w zakresie doradztwa prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych,
pomoc i organizacja w działalności gospodarczej, organizowanie wystaw, targów i pokazów towarów w celach handlowych i reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, imprez biznesowych, informacja
i doradztwo handlowe, usługi prowadzenia i zarządzania
działalnością gospodarczą, marketing, informacja handlowa,
doradztwo w zakresie pośrednictwa w zawieraniu transakcji handlowych, 41 organizowanie, prowadzenie i obsługa
konferencji, kongresów, zjazdów, sympozjów, szkoleń, kursów, seminariów, imprez edukacyjnych, organizowanie wystaw medycznych i edukacyjnych, kursy korespondencyjne,
kształcenie dorosłych, nauczanie i kształcenie praktyczne,
edukacja, informacja o edukacji, kluby promujące zdrowy
styl życia, kluby zdrowia, e-learning, organizowanie akcji
i imprez dobroczynnych, kulturalno – oświatowych, 44 fizykoterapia, fizjoterapia, hydroterapia, laseroterapia, kliniki medyczne, lecznice, salony odnowy biologicznej, kliniki i usługi
rehabilitacyjne, medycyna niekonwencjonalna – leczenie
niekonwencjonalnymi metodami, akupunktura, odnowa
medyczna, hydromasaże, krioterapia, spa, opieka zdrowotna,
konsultacje medyczne, usługi poprawiania kondycji, doradztwo w sprawie zdrowego stylu życia.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
(540)
(540)

512684
(220) 2020 04 20
FUNDACJA PRO SPORT PRO LIFE, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
#DASHRADE

(531) 05.03.13, 05.03.16, 27.05.01, 29.01.12, 26.02.07
(510), (511) 31 kwiaty, kwiaty cięte, kwiaty naturalne (wieńce z -), kwiaty suszone, kwiaty suszone do dekoracji, kwiaty
świeże, naturalne rośliny i kwiaty, żywe kwiaty, żywe kwiaty
naturalne, bukiety ze świeżych kwiatów, bukiety z suszonych
kwiatów, bukieciki żywych kwiatów przypinane do ubrania,
suszone bukieciki [przypinane do sukienki], 35 zawieranie
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line,
38 przesyłanie zamówień drogą elektroniczną dla florystów, 39 transport i dostawy towarów, pakowanie artykułów
do transportu, 42 usługi projektowania.
(210)
(731)

512682
(220) 2020 04 21
EXACTUS SPÓŁKA JAWNA EWA MASTALERZ, MAREK
WIKTOROWSKI, Łódź; SOWA ŁUKASZ MEDIAPROF
STUDIO SŁOWA I OBRAZU, Warszawa

(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty witaminowe, suplementy diet zawierające glukozę.
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(210) 512692
(220) 2020 04 20
(731) Uhrin Robert, Slovenká Ľupča, SK
(540) (znak słowny)
(540) MĄŻ NA GODZINY
(510), (511) 37 drobne usługi montażu, naprawy, instalacyjne, konserwacyjne, budowlane oraz naprawy domowe, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, konserwacja
mebli, malowanie, montaż urządzeń kuchennych, naprawa
zamków, naprawy tapicerskie, regeneracja maszyn zużytych
lub częściowo zniszczonych, renowacja mebli, stolarstwo
meblowe (naprawa), tapetowanie, usługi hydrauliczne.
512696
(220) 2020 04 21
FLUKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Iwonicz-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UltraWAY

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 4 oleje silnikowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

512698
(220) 2020 04 21
LUTOBORSKA ZOFIA ZKL, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
użytkowe.pl

(531) 07.11.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.
512704
(220) 2020 04 20
GAWLIK KATARZYNA, BEKKOUCHE SAMIR
UNIFORMSHOP SPÓŁKA CYWILNA, Cieszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIFORMSHOP

(210)
(731)

(531) 11.07.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi sklepów detalicznych on-line
obejmujące odzież, usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz materiałów medycznych, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi sprzeda-
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ży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi w zakresie
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych,
usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej,
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukami.
512705
(220) 2020 04 22
GLOPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) GLOPACK
(510), (511) 6 folia aluminiowa laminowana papierem, folia
aluminiowa, folie metalowe do zawijania i pakowania, metalowe szyldy reklamowe, aluminium (folia -), 16 folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, folie
z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania,
chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, etykiety z papieru lub kartonu, biały karton, karton,
karton opakowaniowy, kartonowe kontenery do pakowania,
kartonowe pudełka [do pakowania przemysłowego], kartonowe pudełka do pakowania, w formie gotowej, kartonowe
pudełka do pakowania, kartonowe pudełka do pakowania,
w formie składanej, kartony do pakowania, kolorowy karton,
karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], materiały
opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru
lub kartonu, materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, materiały opakowaniowe wykonane z tektury, materiały
opakowaniowe wykonane z opartych na minerałach substytutach papieru, materiały opakowaniowe wykonane z papieru z recyklingu, nieprzepuszczające powietrza opakowania
z papieru, opakowania kartonowe, opakowania z tworzyw
sztucznych, pojemniki opakowaniowe z regenerowanej celulozy, przemysłowe pojemniki opakowaniowe z papieru,
pudła opakowaniowe [kartonowe], pudełka kartonowe lub
papierowe, taśma uszczelniająca do celów biurowych, reklamowe szyldy papierowe, szyldy papierowe, szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, szyldy z papieru lub z kartonu,
dwustronna taśma klejąca do użytku biurowego, dwustronna taśma przylepna do użytku domowego, taśma do woreczków na żywność do użytku w zamrażarkach, taśma klejąca, taśma (klejąca -) [artykuły papiernicze], taśma klejąca [materiały piśmienne], taśma klejąca pakowa, taśma przylepna
(dozowniki -) [artykuły biurowe], torby na zakupy z tworzywa
sztucznego, torby papierowe, torby papierowe do celów domowych, torby papierowe do pakowania, torby papierowe
na pocztę, torby papierowe na zakupy, torby z folii bąbelkowej do pakowania, torby z tworzyw sztucznych do pakowania, torby z tworzyw sztucznych do koszy na śmieci, torby
z tworzyw sztucznych do wyściełania koszy na śmieci, torby
z tworzyw sztucznych do owijania, torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, torby z tworzyw sztucznych,
do celów domowych, worki i torby papierowe, wyściełane
torby papierowe, wyściełane torby tekturowe, folia do pakowania prezentów, folia przylepna z tworzyw sztucznych
do opakowań, folia przylepna z tworzyw sztucznych do pakowania, folia spożywcza, folia wodoodporna z tworzyw
sztucznych do pakowania, folia z octanu celulozy do zawijania, folia z octanu celulozy do pakowania, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, folia z tworzyw sztucznych
do pakowania żywności, nawijana na rolkę folia z tworzywa

(210)
(731)
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sztucznego do pakowania żywności, nawijana na rolkę folia
z tworzywa sztucznego do pakowania produktów farmaceutycznych, nawijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego
do pakowania urządzeń elektronicznych, torby wyściełane
folią bąbelkową do pakowania, 17 folie elastyczne z tworzyw sztucznych inne niż do pakowania, folie wodoodporne
z tworzyw sztucznych [inne niż do pakowania], folie z tworzyw sztucznych do użytku w ogrodnictwie, folie z tworzyw
sztucznych do stosowania w rolnictwie, folie z tworzyw
sztucznych do użytku w rolnictwie, folie z tworzyw sztucznych [półprodukty], folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, folie z tworzyw sztucznych stosowane w laminowaniu papieru, folie z tworzyw sztucznych do wypełniania i wyściełania [inne niż do zawijania], folie z tworzyw sztucznych
do użytku w leśnictwie, folie zabarwione z tworzyw sztucznych do okien, laminowane folie z tworzyw sztucznych
do stosowania na oknach, odblaskowe folie z tworzywa
sztucznego do nakładania na szyby pojazdów, odblaskowe
folie z tworzyw sztucznych do stosowania na oknach, celuloza z surowców wtórnych (folia z -) nie do pakowania, celuloza z surowców wtórnych (folia z -) inna niż do pakowania,
folia do laminowania (aktywowana cieplnie) z nadrukiem,
folia laminacyjna do nakładania na podłoża, folia laminowana do nakładania na podłoże, folia polimerowa stosowana
do produkcji obwodów elektronicznych, folia polipropylenowa, inna niż do pakowania, folia poliuretanowa do użytku
jako izolacja budowlana, folia poliuretanowa do użytku przy
uszczelnianiu i izolowaniu, folia poliuretanowa do użytku
przy laminowaniu szkła, folia poliuretanowa do użytku jako
ochrona przed wilgocią, folia poliuretanowa do użytku przy
uszczelnianiu i izolacji budynków, folia poliuretanowa, inna
niż do pakowania, folia rozdmuchiwana [inna niż do pakowania], folia z celulozy regenerowanej, inna niż do pakowania,
folia z celulozy z surowców wtórnych nie do pakowania, folia
z octanu celulozy stosowana jako materiał do wypełniania
[inna niż do zawijania], folia z tworzyw sztucznych do celów
izolacyjnych, gruba folia polipropylenowa, inna niż do pakowania, metalowa folia do izolacji budynków.
512724
(220) 2020 04 21
FARMLINE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubicz Górny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mojae-drogeria.pl
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty higieniczne w postaci środków
toaletowych, kosmetyki, mydła, dezodoranty, olejki eteryczne, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, kremy, pasty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia i depilacji,
preparaty do opalania, preparaty do odchudzania, maseczki
kosmetyczne, przybory toaletowe i kosmetyczne, preparaty
do prania, płyny do płukania, środki do czyszczenia, środki
wybielające, 5 środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność, żywność dla niemowląt, suplementy diety
dla ludzi, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, witaminy, minerały
wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, mineralne dodatki do żywności, suplementy diety do stosowania
przez ludzi, profilaktyce lub wspomaganiu leczenia chorób,
dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, pre-
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paraty ziołowe, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki
lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych, wyroby medyczne do celów leczniczych,
materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, środki
odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
preparaty higieniczne do celów medycznych, chusteczki odkażające, pieluchomajtki dziecięce, pieluszki dla niemowląt,
majtki higieniczne, podpaski higieniczne, pieluchy dla osób
nietrzymających moczu lub stolca, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne, protezy
kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały
do zszywania stosowane w chirurgii, dozowniki aerozoli
do celów medycznych, inhalatory, prezerwatywy, butelki
do karmienia, smoczki do butelek do karmienia, urządzenia
i przyrządy pomiarowe oraz kontrolne do celów medycznych, ciśnieniomierze, urządzenia do badania poziomu cukru,
35 reklama i marketing, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
usługi związane ze sprzedażą produktów dla zdrowia, usługi
związane ze sprzedażą produktów sanitarnych, zaopatrzenia
medycznego, kosmetycznych, pielęgnacyjnych, higienicznych, toaletowych, spożywczych, suplementów diety, produktów dietetycznych i wyrobów medycznych, oferowanie
produktów w sieci Internet, usługi w zakresie handlu i usługi
informacyjne dla konsumentów, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i reklamowych, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, usługi reklamowe
za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, 44 usługi medyczne, usługi w zakresie higieny
i urody dla ludzi, usługi doradcze i informacyjne związane
z produktami sanitarnymi, zaopatrzenia medycznego, kosmetycznymi, pielęgnacyjnymi, higienicznymi, toaletowymi,
spożywczymi, suplementami diety, produktami dietetycznymi i wyrobami medycznymi, usługi doradcze i informacyjne
świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami kosmetycznymi, pielęgnacyjnymi, spożywczymi,
suplementami diety, wyrobami medycznymi, wydawanie
produktów sanitarnych, zaopatrzenia medycznego, kosmetycznych, pielęgnacyjnych, higienicznych, toaletowych, spożywczych, suplementów diety, produktów dietetycznych
i wyrobów medycznych.
(210) 512725
(220) 2020 04 22
(731) KACHEL-TUJDOWSKI MICHAŁ VIN-BAD, Konin
(540) (znak słowny)
(540) Bebida del Pacto
(510), (511) 33 wino.
512727
(220) 2020 04 21
DLF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bałtów
(540) (znak słowny)
(540) Browar Bałtów
(510), (511) 6 puszki metalowe, zamknięcia do pojemników
metalowe, zamknięcia do pudełek, metalowe, 16 afisze,
plakaty, atlasy, albumy do wklejania, bilety, bielizna stołowa
papierowa, biuletyny informacyjne, bloki (artykuły papiernicze), broszury, czasopisma (periodyki), opakowania do butelek z kartonu lub papieru, fotografie (wydrukowane), gazety, girlandy papierowe, odbitki graficzne, kalendarze, kartki
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty (artykuły piśmienne), książki, zakładki do książek, mapy (geograficzne),
naklejki, nalepki (materiały piśmienne), linijki rysownicze, notatniki (notesy), komiksy, mapy (geograficzne), obrazy i zdjęcia, artykuły papiernicze, podstawki do długopisów i ołów(210)
(731)
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ków, podstawki pod kufle do piwa, publikacje (drukowane),
pudełka kartonowe, pudełka papierowe (z papieru lub
kartonu), reprodukcje graficzne, rysunki, stemple (do pieczętowania), przybory szkolne (artykuły piśmienne), temperówki (do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne), torebki
do pakowania, (koperty, woreczki) z papieru lub tworzyw
sztucznych, torby papierowe, zeszyty (do pisania lub rysowania), kartki z życzeniami, zakładki do książek, 21 kufle, kufle na piwo, szklane naczynia do picia, buteleczki, butelki,
butelki chłodnicze, butelki na napoje dla podróżnych, karafki [na alkohol], kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, lód (foremki do -), otwieracze do butelek (elektryczne
i nieelektryczne), porcelana, pudełka szklane, silikonowe
pokrywki do żywności wielokrotnego użytku, słoje szklane
[gąsiory], słomki do picia, spodeczki, statuetki z porcelany,
ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, stroiki na świece, szklane
naczynia do picia, szczypce do lodu, szkło mleczne, świeczniki, świeczniki [oprawy], tace obrotowe, tace papierowe,
do użytku domowego, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, termosy bufetowe na napoje, nieelektryczne, termosy do napojów, wazony, wiaderka do kostek
lodu, wieszaki na ręczniki [pręty i koła], wyroby garncarskie,
wyroby szklane malowane, podkładki na stół, nie z papieru
ani materiałów tekstylnych, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, 25 odzież i nakrycia głowy, włączając koszulki z krótkim rękawem (T-shirty), czapki
jako nakrycia głowy i daszki przeciwsłoneczne jako nakrycia
głowy, 32 aperitify bezalkoholowe, Barley Wine [piwo], bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa,
chmiel (wyciąg z -) do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, koktajle bezalkoholowe, kwas
chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, moszcz,
napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie
aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku
kawy, napoje gazowane (proszek do wytwarzania -), napoje
na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne
niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, piwo, piwo słodowe, Shandy [napój składający się
z piwa i lemoniady], soki, soki warzywne [napoje], sorbety
[napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów, 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, alkohole wysokoprocentowe (napoje), napoje alkoholowe niskoprocentowe, napoje
alkoholowe z owoców, wina, wódki, likiery, nalewki, aperitify, cydry, koktajle, miód pitny, ekstrakty alkoholowe, esencje
alkoholowe, 35 dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie,
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż
próbek, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych
do -), marketing ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów
handlowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wy-
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darzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie
reklam, rozwijanie koncepcji reklamowych, telefoniczne
udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi modelek i modeli
do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi prenumeraty
gazet dla osób trzecich, usługi public relations, usługi relacji z mediami, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi
na ogłoszenia przetargowe, wyceny handlowe, wynajem
bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zapewnianie
rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach
handlowych lub reklamowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
zarządzanie hotelami, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności
i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów
w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów
w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach
szybkiej obsługi, hotelowe usługi cateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności
i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych,
usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów,
serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie informacji
dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie
barów, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi
w zakresie gotowania posiłków.
(210) 512734
(220) 2020 04 21
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) MAXITADAL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania
u ludzi.
(210) 512735
(220) 2020 04 21
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
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(540) MEGATADIN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania
u ludzi.
(210) 512743
(220) 2020 04 22
(731) YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Diament Idealny YES Błyszczy bardziej niż inne
(510), (511) 9 biżuteria przekazująca dane, urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, zegarki inteligentne, filmy wideo, inteligentne pierścionki, bransoletki inteligentne,
cyfrowe elektroniczne urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, aplikacje do pobrania, filmy
do pobrania, publikacje elektroniczne, do pobrania, pliki
multimedialne do pobrania, nagrania wideo do pobrania,
fotografie cyfrowe do pobrania, publikacje w formie elektronicznej do pobrania, nagrania wideo, nagrania multimedialne, karty kodowane, 14 wyroby jubilerskie, kamienie
jubilerskie, kamienie szlachetne, kamienie półszlachetne,
kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, biżuteria, biżuteria szlachetna, biżuteria emaliowana, biżuteria fantazyjna, biżuteria sztuczna, biżuteria osobista, imitacja biżuterii, ozdoby [biżuteria], broszki [biżuteria], szpilki [biżuteria],
bransoletki [biżuteria], zawieszki [biżuteria], wyroby biżuteryjne, biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna biżuteria], kasetki na biżuterię, szkatułki na biżuterię, bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], akcesoria do biżuterii, biżuteria na ciało,
ozdoby z biżuterii sztucznej, pudełka na biżuterię [dopasowane], klamry ze srebra [biżuteria], oprawy będące częścią
biżuterii, biżuteria z kości słoniowej, biżuteria platerowana
metalami szlachetnymi, zwijane etui na biżuterię, akcesoria
do wyrobu biżuterii, strasy do wytwarzania biżuterii, kasetki
skórzane na biżuterię, woreczki na biżuterię dopasowane,
sztuczna biżuteria na ciało, siatka z metali szlachetnych [biżuteria], nici z metali szlachetnych [biżuteria], druciki z metali szlachetnych [biżuteria], biżuteria wykonana z kamieni
szlachetnych, części i akcesoria do biżuterii, breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], ozdoby na ubrania w postaci biżuterii, krucyfiksy z metali szlachetnych, inne niż biżuteria,
firmowe nagrody za osiągnięcia w postaci biżuterii, półfabrykaty z kamieni szlachetnych przeznaczone do produkcji
biżuterii, półwyroby z metali szlachetnych do wykorzystania
przy produkcji biżuterii, sztabki metali szlachetnych, stopy
metali szlachetnych, insygnia z metali szlachetnych, odznaki
z metali szlachetnych, figurki z metali szlachetnych, rzeźby
z metali szlachetnych, zegarki z metali szlachetnych, puchary z metali szlachetnych, popiersia z metali szlachetnych,
statuetki z metali szlachetnych, medale wykonane z metali
szlachetnych, trofea wykonane z metali szlachetnych, osobiste ozdoby z metali szlachetnych, medaliony wykonane
z metali szlachetnych, trofea powlekane stopami metali
szlachetnych, tarcze pamiątkowe z metali szlachetnych,
płytki identyfikacyjne z metali szlachetnych, ozdoby ścienne z metali szlachetnych, dzieła sztuki z metali szlachetnych, tabliczki nagrobne z metali szlachetnych, pudełka
pamiątkowe z metali szlachetnych, etui z metali szlachetnych na zegarki, szkatułki na zegary z metali szlachetnych,
breloczki do kluczy z metali szlachetnych, kółka na klucze
z metali szlachetnych, modele w skali [bibeloty] z metali
szlachetnych, modele zwierząt [bibeloty] wykonane z metali szlachetnych, odznaki wpinane w klapę z metali szlachetnych, stojaki na pierścionki wykonane z metali szlachetnych,
posągi z metali szlachetnych przedstawiające ikony religijne, dekoracje ścienne 3d wykonane z metali szlachetnych,
szkatułki na biżuterię, nie z metali szlachetnych, zegarki wykonane z metali szlachetnych lub nimi powlekane, ozdoby
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świąteczne [figurki] z metali szlachetnych, inne niż ozdoby
choinkowe, zegary i zegarki, 16 publikacje reklamowe, plakaty reklamowe, ulotki reklamowe, publikacje promocyjne,
publikacje drukowane, ilustrowane albumy, reprodukcje fotograficzne, fotografie, karty upominkowe, papierowe karty
lojalnościowe, reprodukcje graficzne, materiały piśmienne,
materiały do pakowania z papieru, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, kartonowe pudełka do pakowania, 35 usługi reklamowe w zakresie artykułów jubilerskich,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, produkcja filmów
reklamowych, publikacja treści reklamowych, produkcja reklam, dystrybucja tekstów reklamowych, przygotowywanie
publikacji reklamowych, promocja sprzedaży, opracowywanie kampanii promocyjnych, usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, pokazy towarów do celów promocyjnych,
organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych,
organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych,
zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi
lub promocyjnymi, pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji działalności gospodarczej, organizowanie wystaw
i targów w celach biznesowych i promocyjnych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów motywacyjnych, produkcja promocyjnych
kaset wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych, usługi
klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub
reklamowych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu,
kampanie marketingowe, informacja marketingowa, doradztwo reklamowe i marketingowe, informacja handlowa.
(210) 512754
(220) 2020 04 23
(731) BEDNARZ KAZIMIERZ, Sulechów
(540) (znak słowny)
(540) Septi Secure
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania
powietrza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze
środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty
i artykuły medyczne i weterynaryjne, preparaty i artykuły
dentystyczne, suplementy diety i preparaty dietetyczne.
512757
(220) 2020 04 22
PĘDZICH-OŚCIŁOWSKA EWA VICTORIA KANCELARIA
CONSULTINGOWA, Ostrów Mazowiecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V VICTORIA Kancelaria Consultingowa

(210)
(731)

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 promowanie usług ubezpieczeniowych
w imieniu osób trzecich, 36 doradztwo ubezpieczeniowe,
agencje ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia dotyczące własności,
ubezpieczenia dla przedsiębiorców, ubezpieczeniowe usługi
brokerskie, ubezpieczenia od wypadków, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, 41 kursy szkoleniowe w dziedzinie ubezpieczeń, kursy edukacyjne związane z ubezpieczeniami.
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512759
(220) 2020 04 22
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE INREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INREM
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.11, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 budownictwo, budownictwo i konserwacja
rurociągów, wynajem sprzętu budowlanego, układanie kabli, usługi doradztwa budowlanego, konserwacja i naprawy
pojazdów silnikowych.
512767
(220) 2020 04 22
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Goplana Grześki TYCi wafelki z kremem
w czekoladzie

(210)
(731)
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512775
(220) 2020 04 23
SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BERTONE
(210)
(731)

(531) 26.02.07, 26.02.17, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 1 adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych lub weterynaryjnych, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, 5 pestycydy rolnicze.
512777
(220) 2020 04 23
SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUFOR-X

(210)
(731)

(531) 26.02.07, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 1 adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych lub weterynaryjnych, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, 5 pestycydy.

(531)

19.03.01, 08.01.11, 08.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09,
29.01.15
(510), (511) 30 lody, desery lodowe.

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

(210) 512778
(220) 2020 04 23
(731) MADEJSKI ADAM, Gdańsk
(540) (znak graficzny)
(540)

512774
(220) 2020 04 23
My Best Book ApS, Aarhus, DK
(znak słowno-graficzny)
Moja Książeczka

(531) 26.02.14, 26.05.01, 20.07.01, 27.05.01, 02.01.01
(510), (511) 16 książki dla dzieci, materiały drukowane,
41 publikacja tekstów, książek, czasopism i innych materiałów drukowanych, publikacja książek dla dzieci, publikacja
on-line książek elektronicznych.

(531) 02.09.01, 26.01.02, 26.01.14, 14.05.23
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, nagrania
audio i wideo, oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych w celu integracji danych elektronicznych ze środowiskiem świata ze-
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wnętrznego, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie rozrywkowe, pobieranie aplikacji
na telefony komórkowe do zarządzania danymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

512780
(220) 2020 04 23
GAJEWSKI TOMASZ BOMAR 2, Sadowne
(znak słowno-graficzny)
EXO SOLAR LET’S SAVE THE WORLD

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09
(510), (511) 9 fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, 37 montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, 42 projektowanie techniczne, projektowanie instalacji fotowoltaicznych.
512781
(220) 2020 04 23
PROCESS MANAGEMENT SUPPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zaścianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PożSoft
(210)
(731)

(531) 01.15.05, 26.01.03, 26.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 9 urządzenia pomiarowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

512784
(220) 2020 04 24
KROPSKI HUBERT, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SIA KIDS
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sztuki z metali nieszlachetnych, haki metalowe do wieszania
odzieży, ochronne futerały i etui na komputery przenośne
typu tablet, stojaki do tabletów, okulary przeciwsłoneczne,
okulary pływackie, czepki kąpielowe, zegary, kasetki na biżuterię, biżuteria, mianowicie naszyjniki i bransoletki, obrazki artystyczne w ramkach i odbitki, obrazy i odbitki na płótnie, usługi sklepów detalicznych i sklepów detalicznych on-line oraz
usługi zakupów z katalogu wysyłkowego poprzez zamówienie pocztowe związane ze sprzedażą towarów, takich jak pojemniki i futerały na długopisy i ołówki, segregatory z trzema
obręczami, notesy i czasopisma, biurka na laptopy trzymane
na kolanach, podpórki na książki, tablice szkolne, tablice białe,
tablice korkowe i tablice magnetyczne, kalkomanie ścienne,
litery papierowe do tworzenia znaków, papierowe ozdoby
na Halloween, kalendarze adwentowe, torebki, wyroby artystyczne wykonane z drewna, ozdobne litery ścienne z drewna
do pisania imion i słów, usługi sklepów detalicznych i sklepów
detalicznych on-line oraz usługi zakupów z katalogu wysyłkowego poprzez zamówienie pocztowe związane ze sprzedażą
towarów, takich jak butelki na wodę wielokrotnego użytku
sprzedawane puste, pojemniki termoizolacyjne na żywność
lub napoje, pojemniki na żywność do użytku domowego, pudełka obiadowe, kostki lodu wielokrotnego użytku, zastawa
stołowa, mianowicie, talerze, spodeczki, miseczki, filiżanki, naczynia szklane do napojów, maty z tworzyw sztucznych, serwisy do herbaty, kosze na śmieci, skarbonki, pojemniki uniwersalne do użytku domowego, torby materiałowe do przechowywania (torby świętego Mikołaja), tapiserie, wstęgi z materiału, usługi sklepów detalicznych i sklepów detalicznych on-line
oraz usługi zakupów z katalogu wysyłkowego poprzez zamówienie pocztowe związane ze sprzedażą towarów, takich jak
produkty dla dzieci, mianowicie, łóżeczka dla dzieci, zabawki
ruchome do wieszania nad łóżeczkiem, łóżeczka koszyki dla
dzieci, wysokie krzesła do karmienia dzieci, krzesła typu pufa-grucha (rehabilitacyjne), odzież, pantofle domowe, tkaniny
na pościel, poduszeczki do karmienia piersią, ramy do obrazów, grzechotki, gryzaki pierścienie dla ząbkujących dzieci, kosmetyczki i futerały, ręczniki, śliniaki, torby do zmiany pieluch,
podkładki do przewijania niemowląt i osłony na przewijaki,
wieszaki i haczyki na ubrania, plecaki, bagaż, torebki na drugie śniadanie nie z papieru, kubeczki dla dzieci do powolnego
sączenia napoju, usługi sklepów detalicznych i sklepów detalicznych on-line oraz usługi zakupów z katalogu wysyłkowego poprzez zamówienie pocztowe związane ze sprzedażą
towarów, takich jak produkty dla dzieci, mianowicie, kostiumy
na Halloween, skarpety na prezenty, wózki dziecięce, siedzenia samochodowe, nośniki, leżaczki dla niemowląt, laktatory
do odciągania mleka z piersi, butelki dla niemowląt, wiaderka
na pieluchy, maty z zabawkami dla niemowląt, śnieżne kule,
namiociki, śpiwory, układanki [puzzle] i gry zawierające puzzle,
nadmuchiwane baseny kąpielowe.
512787
(220) 2020 04 22
PIERNIKARZ GRZEGORZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ERMAN, Koziegłowy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EM ERMAN
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 usługi sklepów detalicznych i sklepów detalicznych on-line oraz usługi zakupów z katalogu wysyłkowego
poprzez zamówienie pocztowe związane ze sprzedażą towarów, takich jak łóżka, łóżeczka dla niemowląt i osłony do nich,
bielizna stołowa, świece, znaki metalowe do dekoracji, dzieła

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży
detalicznej, hurtowej i sprzedaży wysyłkowej elektronarzędzi, maszyn i urządzeń tnących, wiercących, ścierających,
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ostrzących i do obróbki powierzchni, pomp, kompresorów
i dmuchaw, pił o napędzie innym niż ręczny, narzędzi rolniczych, ogrodniczych, budowlanych, przyrządów do mocowania i łączenia, ręcznych narzędzi do obcinania, wiercenia,
ostrzenia i obróbki powierzchni, młotków, młotków miękkich
i młotów, kluczy do nakrętek, kluczy nasadowych, kluczy imbusowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

512800
(220) 2020 04 24
CHLECHOWICZ DAWID, Somonino
(znak słowno-graficzny)
Bratnia DUSZA

(531) 27.05.01, 02.09.14, 26.02.07
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, części odzieży, obuwia i nakryć głowy.
512802
(220) 2020 04 23
4FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4FUN KIDS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.01.01, 26.01.17, 26.03.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy telewizyjne, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, 38 transmisja programów telewizyjnych,
transmisja satelitarna, 41 produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, montaż taśm wideo, wypożyczanie kamer
wideo, studia nagrań (usługi -), telewizyjne programy rozrywkowe.
512803
(220) 2020 04 24
SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Support-pH

(210)
(731)
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(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych lub weterynaryjnych, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, 5 pestycydy.
512804
(220) 2020 04 24
SMARTWEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) urban’er
(210)
(731)

(531) 26.05.02, 26.05.16, 27.05.01
(510), (511) 9 maski ochronne przed zanieczyszczeniem
do ochrony układu oddechowego, ochronne (maski -), maski ochronne, filtry do masek do oddychania, filtry do masek do oddychania [niemedyczne], półmaski filtrujące, filtry
do półmasek filtrujących, 24 tekstylia, wyroby tekstylne
i substytuty wyrobów tekstylnych.
512805
(220) 2020 04 24
PATRIA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) CO-MESH
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, geotekstylia, tkaniny, maty i okładziny do zapobiegania erozji, niemetalowe, materiały kompozytowe do celów budowlanych,
siatki niemetalowe stosowane w budownictwie.
(210)
(731)

(210) 512808
(220) 2020 04 24
(731) KT & G Corporation,, KR
(540) (znak słowny)
(540) KT&G TIME
(510), (511) 34 tytoń, papierosy, cygara, tabaka, bibułka papierosowa, fajki tytoniowe, filtry do papierosów, etui na papierosy (nie z metalu szlachetnego), woreczki na tytoń, zapalniczki (nie z metalu szlachetnego), zapałki, środki do czyszczenia fajek, popielniczki (nie z metalu szlachetnego) dla
palaczy, obcinarki do cygar.
(210)
(731)
(540)
(540)

512814
(220) 2020 04 23
SYPEK ZBIGNIEW, Załuże
(znak słowno-graficzny)
Puszkopol
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(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.18
(510), (511) 16 opakowania podstawowych produktów spożywczych.
512818
(220) 2020 04 23
FUNDACJA HUMANITES - SZTUKA WYCHOWANIA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) JEDNO ŻYCIE W RÓŻNYCH ROLACH
(510), (511) 41 usługi w zakresie oświaty [nauczanie], edukacja w zakresie rozwoju kultury zarządzania firmą w oparciu
o zrównoważony rozwój człowieka, doradztwo zawodowe,
informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów [szkolenie], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie książek, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy
rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), edukacja, kształcenie i informowanie w zakresie koncepcji zarządzania czasem, koncepcji work-life balance.
(210)
(731)

(210) 512846
(220) 2020 04 24
(731) SZULFER BARTŁOMIEJ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SZUL-FAIR
(510), (511) 36 doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe,
doradztwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń
na życie, windykacja, windykacja należności i odzyskiwanie
długów, 45 usługi prawne.
512851
(220) 2020 04 24
BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) (znak słowny)
(540) TURBO X-PURE
(510), (511) 1 preparaty do klarowania, preparaty do klarowania moszczu, preparaty do klarowania wina, środki chemiczne do fermentacji wina, środki bo klarowania i konserwowania piwa, 30 drożdże.
(210)
(731)

512862
(220) 2020 04 24
DIRECTINFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) helpfind
(210)
(731)

29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 24.01.03, 24.01.16,
24.01.20, 24.17.20
(510), (511) 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
doradztwo w zakresie długów, firmy windykacyjne, informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe, inwestycje
finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi likwidacji
przedsiębiorstw, finansowe, usługi ubezpieczeniowe, wyna-
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jem powierzchni biurowej, zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością, 45 badania prawne, usługi adwokackie,
usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób
trzecich.
512865
(220) 2020 04 24
STENSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sauber bei stenson
(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 27.05.24, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.18,
26.01.20, 01.15.09, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09, 26.04.01,
26.04.05, 26.04.10, 26.04.12, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 3 płyny do prania, dodatki do prania, proszki do prania, mydła do prania, środki zmiękczające do prania, preparaty chemiczne do prania, preparaty do prania
chemicznego, środki do prania tkanin, środki ochronne
do prania, płyny do prania chemicznego, preparaty do prania przyciągające brud, kulki do prania z detergentem,
środki do płukania do prania, olejki eteryczne jako zapachy
do prania, dodatki do prania do zmiękczania wody, soda
krystaliczna do czyszczenia, preparaty do czyszczenia tkanin, środki do mycia naczyń kuchennych i stołowych, pasty
do czyszczenia butów, mieszanki detergentów do czyszczenia butów, środki do czyszczenia obuwia [preparaty], płyny
do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, preparaty
do czyszczenia zębów, płyny do czyszczenia zębów, środki do czyszczenia zębów, płyn do czyszczenia zębów, żele
do czyszczenia zębów, proszek do czyszczenia zębów, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do czyszczenia zębów przeznaczone do żucia, środki do czyszczenia
zębów i płyny do płukania jamy ustnej, proszek do zmywarek, tabletki do zmywarek, płynne detergenty do zmywarek,
środki do płukania do zmywarek, detergenty do zmywarek
do naczyń, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń,
detergenty do zmywarek w postaci żelu, środki do płukania
do zmywarek do naczyń.
(210)
(731)
(540)
(540)

512876
(220) 2020 04 24
PALUCH ROBERT, Maćkówka
(znak słowno-graficzny)
megafinest

(531)

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.24, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18,
26.04.22
(510), (511) 25 koszule, koszule męskie, koszule z krótkimi
rękawami, krawaty, muszki.
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512881
(220) 2020 04 24
PARUCKI MATEUSZ CIEKAWA-STRONA:
PROJEKTOWANIE STRON WWW I MARKETING, Konin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ciekawa-strona
(210)
(731)

Nr ZT23/2020

(540) PGKiM w Aleksandrowie Łódzkim

(531)

(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 24.17.01, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 01.15.11, 11.03.04, 11.03.20
(510), (511) 35 usługi w zakresie pozycjonowania marki, promocja, reklama i marketing stron internetowych
on-line, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, zarządzanie
sprzedażą i bazą klientów, zarządzanie relacjami z klientami,
zarządzanie programami lojalności klientów i programami
motywacyjnymi, usługi w zakresie przeprowadzania badań
rynkowych dotyczących lojalności klientów, usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami, skomputeryzowane gromadzenie indeksów klientów, promowanie
towarów i usług osób trzecich poprzez preferowany przez
klienta program, usługi outsourcingu w dziedzinie operacji
z zakresu działalności gospodarczej, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością handlową, pomoc w zakresie zarządzania działalnością handlową,
marketing ukierunkowany, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi marketingowe, projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie ulotek
reklamowych, projektowanie broszur reklamowych, projektowanie logo reklamowych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, 42 projektowanie stron internetowych,
tworzenie stron internetowych, kompilacja stron internetowych, programowanie stron internetowych, aktualizowanie
stron internetowych, zarządzanie stronami internetowymi
na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie projektowania stron
internetowych, tworzenie zapisanych elektronicznie stron
internetowych dla usług on-line i internetu, projektowanie
stron internetowych w celach reklamowych, projektowanie
i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób
trzecich, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu
elektronicznego, projektowanie wizualne, projektowanie
wizytówek, projektowanie materiałów drukowanych, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie
opakowań i materiałów do pakowania, projektowanie sklepów internetowych, tworzenie sklepów internetowych, programowanie sklepów internetowych, aktualizacje sklepów
internetowych.
512884
(220) 2020 04 24
PGKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Łódzki
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

29.01.04, 29.01.11, 01.15.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.17
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, wynajem nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, udzielanie
informacji dotyczących nieruchomości, usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, udzielanie
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym
dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, 39 dostarczanie wody, dostarczanie wody za pomocą rurociągów, dostarczanie wody za pomocą rur, dystrybucja ciepła grzewczego,
dostarczanie energii cieplnej, dystrybucja wody, udzielanie
informacji związanych z usługami zaopatrzenia w wodę,
usługi dystrybucji i dostarczania wody, usługi dostawy
wody rurociągami, usługi komunalne w postaci zaopatrzenia w wodę, usługi komunalne w postaci dystrybucji wody,
zaopatrywanie w wodę, zbieranie ścieków przez kanalizację
publiczną, 40 oczyszczanie ścieków przemysłowych, obróbka ścieków, usługi uzdatniania i oczyszczania wody, usługi
uzdatniania ścieków, usuwanie ścieków powstałych w procesach przemysłowych, oczyszczanie wody, usługi w zakresie uzdatniania wody, uzdatnianie wody.
512885
(220) 2020 04 24
AMBRA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 05.07.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, cydr bezalkoholowy,
33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, cydr.
(210) 512892
(220) 2020 04 27
(731) SOBCZAK DAMIAN NODIGMARKET24, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT23/2020
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(540) NODIGMARKET24

29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.07.01,
27.07.11, 03.05.05, 03.05.20, 03.05.24, 03.05.25, 03.05.26,
14.07.12, 14.07.13, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09, 26.03.01,
26.03.12, 26.03.15, 26.03.18, 26.03.19, 09.07.21
(510), (511) 7 maszyny wiertnicze, żerdzie wiertnicze, świdry
wiertnicze [części maszyn], wciągarki z napędem elektrycznym, wciągniki [zblocza] elektryczne, wielowrzecionowe
głowice świdrów [części maszyn], wielowrzecionowe głowice świdrów [maszyny], maszyny do robót ziemnych, roboty
do wykonywania odwiertów wykorzystywane do naprawy
wnętrza rur kanalizacyjnych, 35 usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w tym sprzedaży przez Internet takich towarów
jak: maszyny wiertnicze, żerdzie wiertnicze, świdry wiertnicze [części maszyn], wciągarki z napędem elektrycznym,
wciągniki [zblocza] elektryczne, wielowrzecionowe głowice świdrów [części maszyn], wielowrzecionowe głowice
świdrów [maszyny], maszyny do robót ziemnych, teodolity,
teodolity precyzyjne, elektroniczne przyrządy nawigacyjne,
elektroniczne urządzenia nawigacyjne, urządzenia i przyrządy nawigacyjne, tensometry, czujniki tensometryczne, urządzenia radiolokacyjne, rury ściekowe (niemetalowe), rury
sztywne, niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe,
niemetalowe izolowane rury wodociągowe, rury odpływowe, rury z tworzyw sztucznych do celów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych.

(210)
(731)
(540)
(540)
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512898
(220) 2020 04 27
BUZEK JANUSZ, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
FORUM MIASTECZEK POLSKICH

(531)

(210) 512896
(220) 2020 04 27
(731) SOBCZAK DAMIAN NODIGMARKET24, Zabrze
(540) (znak słowny)
(540) NODIGMARKET24
(510), (511) 7 maszyny wiertnicze, żerdzie wiertnicze, świdry
wiertnicze [części maszyn], wciągarki z napędem elektrycznym, wciągniki [zblocza] elektryczne, wielowrzecionowe
głowice świdrów [części maszyn], wielowrzecionowe głowice świdrów [maszyny], maszyny do robót ziemnych, roboty
do wykonywania odwiertów wykorzystywane do naprawy
wnętrza rur kanalizacyjnych, 35 usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w tym sprzedaży przez Internet takich towarów
jak: maszyny wiertnicze, żerdzie wiertnicze, świdry wiertnicze [części maszyn], wciągarki z napędem elektrycznym,
wciągniki [zblocza] elektryczne, wielowrzecionowe głowice świdrów [części maszyn], wielowrzecionowe głowice
świdrów [maszyny], maszyny do robót ziemnych, teodolity,
teodolity precyzyjne, elektroniczne przyrządy nawigacyjne,
elektroniczne urządzenia nawigacyjne, urządzenia i przyrządy nawigacyjne, tensometry, czujniki tensometryczne, urządzenia radiolokacyjne, rury ściekowe (niemetalowe), rury
sztywne, niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe,
niemetalowe izolowane rury wodociągowe, rury odpływowe, rury z tworzyw sztucznych do celów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych.

(531) 06.07.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 analizy finansowe, crowdfunding, doradztwo
w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, emisja bonów wartościowych, informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe,
inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, opracowywanie
kosztorysów do celów wyceny kosztów, organizacja zbiórek
pieniężnych, organizowanie finansowania projektów budowlanych, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo
w obrocie akcjami i obligacjami, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem
strony internetowej, usługi aktuarialne, usługi badań dotyczących finansów, usługi finansowania, usługi funduszy zapomogowych, usługi gwarancyjne, usługi likwidacji przedsiębiorstw,
finansowe, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena nieruchomości, wycena zbiorów numizmatycznych, wycena znaczków, wyceny finansowe w związku
z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, wyceny fiskalne, zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, zbiórki funduszy na cele
dobroczynne, 41 przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, konferencji, sympozjów oraz seminariów,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem,
organizowaniem i prowadzeniem kongresów, konferencji, sympozjów oraz seminariów, organizowanie konkursów (edukacja,
rozrywka, kultura), organizowanie zawodów, konkursów sportowych i imprez sportowych, produkcja, przeprowadzanie imprez
i zawodów oraz turniejów sportowych, obsługa obiektów sportowych, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, organizacja imprez, widowisk kulturalnych,
rozrywkowych i artystycznych, usługi w zakresie organizowania
widowisk kulturalnych, publikowanie czasopism internetowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

512903
(220) 2020 04 28
HELENIAK KAROL, Plewiska
(znak słowno-graficzny)
MAMA.KO
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(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 25 nakrycia głowy, odzież, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, obuwie.
(210)
(731)
(540)
(540)

512905
(220) 2020 04 28
KOPEĆ ŁUKASZ, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
VANDAL

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, ubrania codzienne, bluzy sportowe, bluzy dresowe, bluzy z kapturem, koszulki polo.
(210)
(731)
(540)
(540)

512907
(220) 2020 04 28
KOPEĆ ŁUKASZ, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
VANDAL BRAND EST 07

(531) 26.01.04, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, koszulki z nadrukami,
koszulki z krótkim rękawem, koszulki polo, bluzy z kapturem,
bluzy sportowe, bluzy dresowe, odzież codzienna.
512909
(220) 2020 04 27
ELPROMA ELEKTRONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) safetime

(210)
(731)

(531) 14.05.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, pomiarowe,
oprogramowanie komputerowe, 42 usługi naukowe i technologiczne.
(210) 512910
(220) 2020 04 27
(731) WOJTYSIAK MAREK, Kościelna Wieś
(540) (znak słowny)
(540) AGROMARK
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sieci sklepów i na stronie oraz za pośrednictwem ka-

Nr ZT23/2020

talogów i ofert publikowanych i udostępnianych w innych
formach, zarówno w hurcie jak i detalu w tym usługi prowadzenia hurtowni, sklepów detalicznych stacjonarnych i internetowych w tym za pośrednictwem wyspecjalizowanych
platform handlowych oraz sprzedaży bezpośredniej i wysyłkowej artykułów takich jak: narzędzia rolnicze, ogrodnicze,
warsztatowe, budowlane i leśne z napędem mechanicznym
elektrycznym, narzędzia rolnicze, ogrodnicze, warsztatowe,
budowlane i leśne z napędem mechanicznym spalinowym,
ręczne narzędzia rolnicze, ogrodnicze, warsztatowe, budowlane i leśne (bez napędu mechanicznego), części zamienne
i serwisowe do narzędzi rolniczych, ogrodniczych, warsztatowych, budowlanych i leśnych z napędem mechanicznym (spalinowym i elektrycznym) oraz ręcznych, akcesoria
do narzędzi rolniczych, ogrodniczych, warsztatowych, budowlanych i leśnych z napędem mechanicznym (spalinowym i elektrycznym) oraz ręcznych, maszyny i urządzenia
wykorzystywane w rolnictwie, ogrodnictwie, budownictwie
i leśnictwie o napędzie własnym oraz ciągnione, popychane lub w inny sposób obsługiwane napędem zewnętrznym
mechanicznym lub ręcznym oraz części zamienne i akcesoria do tych maszyn i urządzeń, opony oraz dętki do opon
stosowane do pojazdów samochodowych oraz maszyn
i urządzeń o specjalnym przeznaczeniu wykorzystywanych
w pracach ogrodniczych, leśnych, rolniczych i budowlanych
oraz w transporcie rzeczy i osób, akumulatory do pojazdów
samochodowych oraz maszyn i urządzeń o specjalnym
przeznaczeniu wykorzystywanych w pracach ogrodniczych, leśnych, rolniczych i budowlanych oraz w transporcie
rzeczy i osób, artykuły wyposażenia gospodarstw rolnych
prowadzących produkcję rolną w zakresie chowu i hodowli zwierząt, ptactwa, ryb oraz innego inwentarza żywego
w tym promienniki, ogrodzenia elektryczne i ich elementy
jak taśmy, linki, druty, paliki, elektryzatory, izolatory, baterie
i akumulatory, artykuły, urządzenia, narzędzia i środki służące pielęgnacji zwierząt, łańcuchy gospodarcze i akcesoria
do nich, urządzenia do znakowania zwierząt dojarki i części
do dojarek, pompy próżniowe, myjki dla zwierząt i pomieszczeń w których przebywają, urządzenia, środki chemiczne
i przyrządy higieny doju, poidła, karmniki, parniki, zbiorniki
na wodę, automaty paszowe, wózki paszowe, taczki, wiadra, wanny, kociołki, odzież ochronna i robocza, obuwie
ochronne i robocze, ochraniacze, artykuły i środki bhp, systemy nawadniające oraz ich części i akcesoria do nich w tym
szybkozłącza i reparatory, zraszacze i pistolety, wózki i stojaki
na wąż, węże, maszyny i urządzenia do naprawy opon i dętek oraz akcesoria do nich w tym m.in. manometry, zawory,
wkłady naprawcze, łatki, kleje, zestawy łatek, artykuły chemii
warsztatowej w tym m.in. kosmetyki samochodowe, kleje
i silikony, środki czyszczące, produkty smarne i konserwacyjne, płyny chłodnicze, płyny hamulcowe, płyny do chłodnic, płyny hamulcowe, farby i lakiery, urządzenia, narzędzia
i akcesoria techniki mocowań w tym m.in. opaski, opaski
ślimakowe, opaski taśmowe, opaski kablowe, obejmy gbs,
uchwyty, zaciski, obejmy rurowe, opaski zatrzaskowe, opaski
druciane, opaski śrubowe, pasy transportowe, liny i osprzęt
do lin, narzędzia ręczne, mechaniczne, pneumatyczne, elektroniczne, automatyczne i półautomatyczne służące do napraw różnych maszyn i urządzeń oraz obróbki różnych materiałów stosownie do ich zastosowań i przeznaczenia w tym
narzędzia do spawania i akcesoria do nich, smarownice,
oliwiarki i akcesoria, klucze i nasadki (w tym do kół, płaskie,
nasadowe, zestawy kluczy, do filtrów oleju, rurowe, do rur,
imbusowe, płasko-oczkowe, grzechotki, płasko-przegubowe, dynamometryczne, do świec, do pobijania, oczkowe,
płaskie, do rozruszników oraz pozostałe i ich zestawy), narzędzia pomiarowe (w tym miary zwijane, składane, mierniki
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elektryczne, suwmiarki, poziomice i inne), narzędzia do cięcia (w tym m.in. nożyce, piły ręczne, brzeszczoty), narzędzia
do pompowania, szczypce (w tym m.in. szczypce uniwersalne, szczypce do pierścieni osadczych, obcęgi, ściągacze izolacji), młotki, siekiery, łomy, młotki gumowe, młotki ślusarskie,
pilniki, narzędzia łączeniowe (w tym m.in. nitownice, zszywacze) oraz akcesoria do nich, pompy do paliwa, imadła i ściski,
wkrętarki (w tym m.in. płaskie, krzyżakowe, torx, do pobijania
i ich zestawy), tarcze do cięcia i szlifowania, szczotki i artykuły
ścierne, ściągacze do łożyska narzędzia skrawające (w tym
m.in. wiertła, narzędzia do gwintowania takie jak narzynki,
gwintowniki, otwornice oraz ich zestawy).
512912
(220) 2020 04 28
OPEN EDUCATION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPEN EDUCATION GROUP

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 41 edukacja, tłumaczenia językowe, nauczanie
języków obcych.
512916
(220) 2020 04 28
FLAGA ROBERT FIRMA FLAGA - ROBERT FLAGA,
Jedlina-Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) OBERŻA PRL
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia
w żywność, serwowanie jedzenia i napojów, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie
żywności i napojów na wynos, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi w zakresie sprzedaży posiłków
na wynos, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie,
organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], hotelowe
usługi kateringowe, usługi restauracji hotelowych, usługi hotelowe, usługi hoteli i moteli, rezerwacje hotelowe, pensjonaty, domy gościnne, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach, udostępnianie miejsc noclegowych
w hotelach.
(210)
(731)

(210) 512917
(220) 2020 04 28
(731) SZULGO TOMASZ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) IDEALIKA
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe w dziedzinie
transportu i dostaw, doradztwo biznesowe w zakresie dostarczania systemów zarządzania jakością, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo
dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące
korporacyjnej struktury firm, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące
zarządzania marketingowego, doradztwo dotyczące zatrudnienia, doradztwo dotyczące zbywania firm, doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc
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w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu
i promocji, doradztwo księgowe w zakresie sporządzania
zeznań podatkowych, doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, doradztwo
podatkowe [rachunkowość], doradztwo w zakresie analizy
biznesowej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związane z przetwarzaniem danych,
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk poprzez
ocenianie stanowisk, doradztwo w zakresie efektywności
biznesowej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizacji
lub zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, doradztwo
w zakresie promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesowego, w tym przez Internet, doradztwo w zakresie
zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], doradztwo
związane z audytem, doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, outsourcing [doradztwo biznesowe], przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe.
(210) 512918
(220) 2020 04 29
(731) JÓŹWINA PAWEŁ TEKTURKOWO, Czajcze
(540) (znak słowny)
(540) Tekturkowo
(510), (511) 16 wykonane z tektury gotowe elementy dekoracyjne o różnych kształtach, przeznaczone do prac rękodzielniczych, pudełka kartonowe, zdobiony papier przeznaczony do prac rękodzielniczych, karton do tworzenia kartek
okolicznościowych, 20 wykonane z materiałów drewnopochodnych gotowe elementy dekoracyjne o różnych kształtach, przeznaczone do prac rękodzielniczych, dekoracje
do wnętrz wykonane z materiałów drewnopochodnych,
pudełka dekoracyjne wykonane z materiałów drewnopochodnych.
512923
(220) 2020 04 27
PAKPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Orla
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARZENICA Góralska Kraina WYRÓB
MANUFAKTUROWY

(210)
(731)
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(531)

06.01.01, 06.01.02, 25.01.15, 25.01.25, 26.13.25, 27.05.01,
27.05.02, 27.05.09, 27.05.10, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
512925
(220) 2020 04 27
MARCOS BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) marcos

(210)
(731)

(531) 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 42 doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, oprogramowanie jako
usługa [SaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych.
512928
(220) 2020 04 27
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) KOTLIN. ZMIENIA JEDZENIE NA LEPSZE
(510), (511) 30 sosy, sosy pomidorowe, sosy pomidorowe łagodne i pikantne, ketchupy, ketchupy łagodne i pikantne, sosy
i ketchupy smakowe, sosy, w tym do sałatek, majonez, musztarda, musy i puree owocowe, sosy i polewy mleczno - owocowe i śmietankowo - owocowe, sosy z żurawin lub borówek.
(210)
(731)
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512932
(220) 2020 04 29
SYNERGIA PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) synergy codes
(210)
(731)

(531) 24.17.25, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 35 usługi outsourcingu w dziedzinie operacji
z zakresu działalności gospodarczej, 42 programowanie
komputerów i konserwacja programów komputerowych,
aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów
komputerowych, tworzenie, konserwacja oraz modernizowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie oprogramowania komputerowego, tworzenie, utrzymywanie
i adaptacja oprogramowania komputerowego, doradztwo
komputerowe.
512940
(220) 2020 04 28
SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) +INSERT
(210)
(731)

512930
(220) 2020 04 29
EILFIX POLSKA SPÓŁKA JAWNA ŁAGOWSKA TAULITZ,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DR. HAND

(210)
(731)

(531)

26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 24.17.05, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12
(510), (511) 1 adiuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów
oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów
oraz środków przeciw pasożytom, 5 pestycydy.
512941
(220) 2020 04 28
SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smp

(210)
(731)
(531)

02.09.14, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.11, 26.04.14, 26.11.01,
26.11.08, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki
toaletowe, preparaty toaletowe, preparaty do mycia rąk, produkty do mycia rąk, środek do mycia rąk, środki do mycia rąk,
5 antybakteryjne środki do mycia rąk, antybakteryjny preparat do mycia rąk, odkażający preparat do mycia rąk, środki
przeciwdrobnoustrojowe do mycia rąk.
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(531) 01.15.15, 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 adiuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów
oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów
oraz środków przeciw pasożytom, 4 oleje zwilżające, 5 pestycydy.
513105
(220) 2020 04 24
SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Elizówka
(540) (znak słowny)
(540) DEXAVIS
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do oczu o działaniu
przeciwzapalnym.
(210)
(731)

513110
(220) 2020 05 06
SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AminoBIO LIDER
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.13, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 1 nawozy, chemiczne środki wspomagające
do użytku w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające
do użytku w ogrodnictwie, nawozy dla rolnictwa, nawozy
i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 5 pestycydy, pestycydy rolnicze, pestycydy do celów ogrodniczych.
513197
(220) 2020 05 05
MONIECKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W MOŃKACH, Mońki
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) MOŃKI

(531)

06.19.11, 06.19.16, 03.04.02, 03.04.26, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 29 sery dojrzewające, sery świeże niedojrzewające, sery topione, masło, mleko, mleko w proszku, serwatka,
produkty serowarskie.
513212
(220) 2020 05 06
TWS INSTALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) twsinstall
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.07, 26.11.13
(510), (511) 37 usługi realizacji projektów budowlanych
związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, roboty budowlane związane ze wznoszeniem
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, budowy rurociągów przesyłowych
i sieci rozdzielczych, budowa linii telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, przygotowanie terenu pod budowę, wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich, wykonywanie instalacji elektrycznych, wykonywanie instalacji
wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
(210) 513216
(220) 2020 05 06
(731) ZDUŃCZYK DAMIAN STIFIT, Police
(540) (znak słowny)
(540) TEMACIK
(510), (511) 5 farmaceutyki i naturalne środki lecznicze,
25 odzież, 34 waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyn do nich.

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

Numery zgłoszeń
1

2

1

509846, 509886, 510100, 510101, 510654, 512143, 512256, 512462, 512775, 512777, 512803, 512851, 512940,
512941, 513110

2

509776, 510654

3

508580, 509223, 512083, 512098, 512099, 512143, 512158, 512288, 512418, 512524, 512618, 512724, 512865,
512930

4

512696, 512941

5

506390, 507897, 508248, 508580, 509223, 509846, 509905, 509910, 509911, 509912, 509913, 510100, 510101,
510390, 510393, 510394, 510395, 510398, 510671, 510672, 510676, 512145, 512214, 512256, 512282, 512288,
512418, 512586, 512587, 512588, 512589, 512596, 512684, 512724, 512734, 512735, 512754, 512775, 512777,
512803, 512930, 512940, 512941, 513105, 513110, 513216

6

481199, 499356, 501636, 501810, 507477, 510263, 510621, 510654, 512081, 512190, 512191, 512471, 512473,
512475, 512705, 512727

7

481199, 500609, 501636, 504851, 508239, 509886, 510278, 510654, 512117, 512420, 512471, 512525, 512892,
512896

8

481199, 501636

9

481199, 493051, 501301, 503917, 503926, 507477, 508436, 510022, 512081, 512131, 512180, 512197, 512246,
512250, 512266, 512289, 512290, 512294, 512299, 512476, 512552, 512572, 512743, 512778, 512780, 512781,
512804, 512909

10

512214, 512569, 512612, 512724

11

481199, 508255, 509886, 510263, 510621, 512240, 512473, 512475

12

510576, 512543, 512546

14

512087, 512608, 512743

16

493051, 505444, 507330, 507803, 508580, 510022, 512193, 512418, 512473, 512475, 512624, 512628, 512705,
512727, 512743, 512774, 512814, 512918

17

499356, 512080, 512081, 512219, 512705

18

511278

19

499296, 499356, 509886, 510621, 511728, 512081, 512219, 512270, 512543, 512546, 512805

20

504851, 509886, 511728, 512081, 512190, 512191, 512408, 512473, 512475, 512557, 512918

21

510263, 511728, 512133, 512473, 512475, 512476, 512727

24

508622, 512474, 512804

25

507608, 508622, 511278, 512084, 512086, 512159, 512162, 512187, 512232, 512265, 512326, 512558, 512601,
512610, 512618, 512727, 512800, 512876, 512903, 512905, 512907, 513216

27

499296

28

509294, 509833, 512084, 512198, 512476, 512630

29

508232, 509793, 509794, 510267, 510637, 512140, 512212, 512427, 513197

30

504822, 508232, 510309, 510637, 512126, 512201, 512257, 512427, 512767, 512851, 512928

31

508232, 509846, 510390, 510393, 510394, 510395, 510398, 512681

32

505735, 508924, 512133, 512455, 512473, 512475, 512601, 512727, 512885

33

505193, 505194, 505688, 505703, 508834, 511955, 511958, 512242, 512725, 512727, 512885, 512923

34

507617, 510390, 510393, 510394, 510395, 510398, 512808, 513216
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1

2

35

500866, 505444, 507330, 507333, 507655, 507912, 508539, 508547, 508548, 508580, 508668, 509888, 510267,
510278, 510390, 510637, 510651, 511271, 511273, 511278, 511440, 511728, 511876, 512080, 512081, 512084,
512086, 512133, 512199, 512244, 512246, 512250, 512264, 512266, 512289, 512290, 512293, 512300, 512408,
512414, 512471, 512473, 512474, 512475, 512596, 512610, 512681, 512682, 512698, 512704, 512724, 512727,
512743, 512757, 512784, 512787, 512802, 512881, 512892, 512896, 512910, 512917, 512932

36

500866, 501321, 505444, 507330, 507333, 507477, 508539, 508547, 508548, 508668, 509888, 510401, 510402,
510403, 510404, 510621, 511792, 512246, 512250, 512264, 512266, 512270, 512289, 512290, 512421, 512757,
512846, 512862, 512884, 512898

37

501301, 501810, 505444, 508239, 509886, 509888, 510621, 510654, 511792, 512197, 512240, 512264, 512270,
512420, 512692, 512759, 512780, 513212

38

501321, 507330, 508668, 509414, 510269, 511440, 512163, 512180, 512246, 512250, 512266, 512289, 512290,
512681, 512802

39

499296, 505444, 507477, 509888, 510621, 512246, 512250, 512264, 512266, 512289, 512290, 512681, 512884

40

501636, 504851, 508622, 510654, 511728, 512133, 512193, 512240, 512471, 512884

41

493051, 500866, 505444, 507655, 507912, 509414, 510022, 511440, 512193, 512199, 512246, 512250, 512264,
512266, 512270, 512273, 512289, 512290, 512293, 512300, 512410, 512446, 512552, 512572, 512623, 512682,
512757, 512774, 512802, 512818, 512898, 512912

42

500866, 501301, 504851, 507333, 507477, 508239, 508539, 508547, 508548, 508668, 509573, 509888, 511792,
512197, 512199, 512240, 512256, 512264, 512270, 512471, 512610, 512681, 512780, 512881, 512909, 512925,
512932

43

505444, 509859, 512133, 512155, 512427, 512469, 512613, 512727, 512916

44

506167, 508436, 508580, 511876, 512246, 512250, 512266, 512270, 512289, 512290, 512575, 512612, 512613,
512682, 512724

45

500866, 507477, 512246, 512250, 512266, 512289, 512290, 512407, 512846, 512862

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

512684
512940
512802
508436
512476
510672
511955
512910
503917
510654
513110
510100
512083
509913
510263
508248
512469
510651
512187
512162
512725
507617
512775
509794
510671
512586
512552
512158
512155
501321
512569
512800
512727
512777
512410
512191
510390
510395
510393
512199
510401
510402
510403
510404

CHL
CHOLEWIŃSKI 1982
chyży rój
ciekawa-strona
CLEAN FIRE KEEP YOUR CHIMNEY CLEAN
CO-MESH
COROTOP BIT X
DANONE My PRO+
DARK OWL
DERPMC
Developing relationships that develop
leadership
DEXAVIS
Diament Idealny YES Błyszczy bardziej niż inne
DOLINA NIDY ZETA HYDRO
DOPNIJ SWEGO
DORO-DENT GABINET STOMATOLOGICZNY
Dr Cannabis
DR. HAND
DZIKI
DŻENTELMENI
EKTOPIN
E-LEMENTARZ INTERNETU
ELISTE
EM ERMAN
emocje.TV
EMSLIMPRO
EQ MUSIC
ETi Adicto fresh
EXO SOLAR LET’S SAVE THE WORLD
EXTILL
FILMBEC
FIRMA ROLESKI SOS BARDZO OSTRY
SUPER HOT! SOSY BARDZO OSTRE!
FIVE STARS TEKSTYLIA
PIĘCIOGWIAZDKOWEJ JAKOŚCI
Flegaprof
FORTER
FORUM MIASTECZEK POLSKICH
frukko environment is our passion
Galeria Mokotów
GEOZOO
GLOPACK
Goplana Grześki TYCi wafelki z kremem
w czekoladzie

507477
511278
510309
512881
512143
512805
499356
512140
509573
512163

#DASHRADE
+INSERT
4FUN KIDS
4oczy.pl
9K WE CARE.
ActiveLac
AFRiCANt
AGROMARK
akustyk
amazemet
AminoBIO LIDER
Amisept sensitive
A-One
Arteki
AXUS
Baby-Flore
Bart’s BURGER&BAR
BARTER SYSTEM
BASICLO
BEAUTY BAŁUTY
Bebida del Pacto
Belmont
BERTONE
Biały Twarogowy grześmlecz
biomlac
BIRAZEK
BITWA TENORÓW NA RÓŻE
Body Chillout
BOLLYWOOD CURRY
BOŚ BANK EKODom+
BOTANO
Bratnia DUSZA
Browar Bałtów
BUFOR-X
C_school
can
Cannakobi
Cannapirin
Cannapiryna
CASS Cloud and Security Services
CERES DOM INWESTYCYJNY SA
CERES DOM INWESTYCYJNY SA
CERES DOM INWESTYCYJNY SA
CERES DOM INWESTYCYJNY SA

512300
513105
512743
512219
508547
512575
510398
512930
512601
510022
512524
508548
512087
512787
510269
512612
507912
512126
512780
505194
507803
504822
508622
506390
509846
512898
509886
505444
511440
512705
512767

Nr ZT23/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

81

1

2

1

2

GOUDA WORKS
Gravel Masters
GREEN TEAM VE ECO CREATOR
Grutech
HARD B
helpfind
HEURESIS
Honeychem
HowHomely
HYUNDAI iContact
IBUMIGREN
idealed
IDEALIKA
imoje
INCABIN
INcabin
INREM
Intimeco
INTRAC
Irowiton
ius vitae
JEDNO ŻYCIE W RÓŻNYCH ROLACH
JUstyr
K MAXXX 56
K2RESIDENTIAL
Kaczorowscy fromażeria warszawska
Kapitańskie śledziki
Karkonoski LAGER
Kilugen
Konopiryna
KONTO Z LWEM PREMIUM
KOTLIN. ZMIENIA JEDZENIE NA LEPSZE
Krajowe Centrum Efektywności Energetycznej
KSAB
KT&G TIME
La Onda
lana nguyen
Lbiom
LEPROCEL
LiFT UP
linearic
LIZARDLIFT
LOCH NESS
LODLOVE
LOKALNIE WARZONE
MAGDA MATYJA
Magic School SZKOŁA & PRZEDSZKOLE
Magneva
Malinex
mały sopot boutique & féminin
MAMA.KO

512159
512446
511958
510278
512145
512862
507655
509776
512408
512180
509905
508255
512917
508668
512543
512546
512759
507897
512270
509910
512572
512818
512080
512462
511792
510267
512212
512455
509912
510394
508539
512928
512197
512407
512808
512086
507608
510676
512587
512117
503926
512420
508834
512257
512475
512326
512273
509911
501636
512613
512903

MAR-BUD
marcos
marrotto MADE WITH PRIDE
MATSIM
MAXITADAL
MĄŻ NA GODZINY
MEDIQUANA
MEDISEPT+ HEALTH CARE
megafinest
MEGATADIN
miaEva
MIR
MŁODZI w ŁODZI
Młodzi w Łodzi
MMB BARTKOWIAK
moCARZ
MOCNO OWOCOWY Hortex
modulari AB LOGIC MODULAR FLOORING
Moja Książeczka
mojae-drogeria.pl
Moje ING
MOŃKI
MOSS ROSE
Mp PROLIFT
MUNDIVIE
NAREE
NASZE BROWARY
NAU KIDS
navidom
NEVICO
NODIGMARKET24
NODIGMARKET24
OBERŻA PRL
odotrans.pl
OPEN EDUCATION GROUP
OSTROVIA TŻ OSTROVIAK piwo jasne poznaj
nowy smak - 2019 ovi
Oxidosin foam
P dla Przemysłu www.dla-przemyslu.pl
PAFAL GRUPA APATOR
Pan Balon MANUFAKTURA PANA BALONA
PARZENICA Góralska Kraina
WYRÓB MANUFAKTUROWY
PGKiM w Aleksandrowie Łódzkim
PIAP PATROL
PIWOJAD
PL POROWNAJLOKALNIE.PL
kredyty - lokaty-rachunki
POLSNOOKER
PożSoft
ProfiShare

510621
512925
512084
504851
512734
512692
512256
512596
512876
512735
512558
512421
511271
511273
512525
481199
512201
499296
512774
512724
507330
513197
512608
500609
505688
512618
512473
500866
507333
512294
512892
512896
512916
510576
512912
505735
512190
510101
512081
501301
509294
512923
512884
512131
512133
512244
512630
512781
493051

82

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

PROFSJONALNE OZONOWANIE
PROTEKTOR
PSB
PTMASZ
Puszkopol
Puszkopol
RADIO WARSZAWA 106,2 FM
RE:SIN
RED WE CARE.
Remulsa
RentNice
REVITANUM
REVITANUM
ROCKSTAR RECOVERY
Royal Look
Rozwijamy relacje, które nas rozwijają
safetime
San Romano
Sauber bei stenson
SECESJA
Septi Secure
SIA KIDS
SŁOIK Z WARSZAWY
Smakowity twaróg grześmlecz
smart DOM
smart DOM
smart DOM
smart DOM
smart FIRMA
smp
SNACK MI
sporto
SPOT
STAROWIEJSKA
STREFA CIUCHÓW WYBIERZ JAKOŚĆ
rok zał. 1992

2

512240
512557
512264
508239
512624
512814
509414
512299
512418
512282
509859
512098
512099
508924
511876
512293
512909
508232
512865
512242
512754
512784
512427
509793
512246
512266
512289
512290
512250
512941
510637
506167
512214
505703
512265

Nr ZT23/2020
1

Support-pH
SWEET SECRET
swiezekwiaty.pl
synergy codes
SZUL-FAIR
tanie-leczenie.pl APTEKA INTERNETOWA
Tekturkowo
TEMACIK
The Global School
TIKOZEK
tops!
TURBO X-PURE
TVARDEK
twsinstall
UltraWAY
UNIFORMSHOP
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA
WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
urban’er
UZET RUSZTOWANIA - SZALUNKI
użytkowe.pl
V PROTECT
V VICTORIA Kancelaria Consultingowa
VAGSE
VANDAL BRAND EST 07
VANDAL
VDE
VEGA
Wek Maszyna
White Lake for kids
WSPOMAGAJKI
X20
YUNIGLASS
ZApapier Agata Skjold
ZOUK

2

512803
509223
512681
512932
512846
508580
512918
513216
512623
512588
512414
512851
512589
513212
512696
512704
512193
512804
501810
512698
512288
512757
512610
512907
512905
512682
512471
512628
512232
512198
509888
511728
512474
505193

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.
884870
1047159
1057552
1355549
1378942
1386878
1391378
1412583
1525526
1531014
1531015
1531020
1531025
1531028
1531049
1531110
1531175
1531206
1531212
1531248
1531265
1531325
1531343
1531360
1531362

PHYTOSOME (2019 12 02)
AVATEC (2020 05 05)
BIOTRADE (2020 05 04)
Nagel (2016 08 13)

1, 3, 5
1, 3, 7, 9, 42
3, 5, 44
35, 36, 37, 39, 40,
42, 45,
AUTOP PROFESSIONAL (2020 01 10)
CFE: 26.11.03, 27.05.10, 29.01.13
2,
EQUESTRIAN.FANATICS
18, 25,
(2017 04 07, 2016 10 27)
RUMBERO (2017 08 16, 2017 06 28)
33,
STRIPCUT (2018 01 26)
7, 37, 42
Carnis (2020 03 23, 2019 11 06)
CFE: 01.07.01, 03.01.08,
29, 31, 35
27.05.01, 29.01.13
XTRIKE ME DREAM MY LIFE (2020 02 24)
CFE: 27.05.09
9
SAIL (2020 04 22)
CFE: 27.05.17
3
Mavin (2020 04 22)
CFE: 27.05.01
9
NXG (2020 04 22)
CFE: 27.05.09
9
HENG LI YUAN (2020 03 03)
CFE: 26.01.02, 27.01.12, 28.03.00
30
Winsen (2020 03 19)
CFE: 27.05.08
9
CERHA HEMPEL (2019 12 12, 2019 08 07)
CFE: 29.01.04
16, 41, 45
(2020 04 22)
CFE: 28.03.00, 29.01.13
30
zen wear (2019 12 12)
CFE: 05.05.20, 27.05.01
25
(2020 04 22)
CFE: 28.03.00
32
(2020 04 22)
CFE: 28.03.00
29
Thalasso Bretagne (2019 12 05)
CFE: 26.11.02
3, 30, 32
(2020 04 22)
CFE: 28.03.00
30, 32
HOCKTUBE (2019 11 28)
CFE: 27.05.01
9, 19, 22
Rebel MEAT (2020 01 17, 2019 07 23)
CFE: 27.05.01
29, 30
MINIMEN KidsShoes (2019 11 07)
CFE: 26.04.09, 27.05.10, 29.01.12
25

1531389
1531391
1531414
1531439
1531523
1531584
1531615
1531631
1531659
1531682
1531687
1531695
1531711
1531746

1531768
1531771
1531775
1531791
1531803
1531804
1531806
1531810
1531820
1531887
1531899

LES EXTRA TERRESTRES
29, 30
(2020 03 24, 2019 11 29)
(2020 02 06, 2019 12 11)
CFE: 19.01.01, 19.07.09, 29.01.03
32
OMBRE NOMADE LOUIS VUITTON
3
(2019 11 14, 2019 11 14)
(2020 04 23)
CFE: 28.03.00
29
DABIXOM (2020 03 31, 2019 10 01)
5
BottlesTalk Affordable sustainability
(2020 03 02)
CFE: 26.13.25, 27.05.09, 29.01.12
20, 24
novamed (2020 01 10)
3, 5
ZEDOX (2020 03 18)
6, 7
STEP FLEX (2020 04 19, 2019 10 22)
10
KEFIR (2020 03 23)
CFE: 24.17.04, 25.12.25, 27.05.17
9, 41, 42
(2020 03 11)
CFE: 28.03.00
21
ILLUNEIGE (2020 03 04, 2019 12 06)
3
ZEPLIN GENUINE PARTS (2019 12 04)
CFE: 27.05.08, 29.01.12
7, 12
verdeline green line of supplements
(2020 02 10)
CFE: 03.13.20, 05.01, 06.19, 24.17.01,
5
26.01.05, 26.11, 27.05.15, 29.01.13
SITARIN (2020 03 04, 2020 03 04)
5
BLACK CAT (2020 04 27)
CFE: 03.01.06
12
Envicool (2020 04 22)
CFE: 26.04.09, 26.11.11, 27.05.01
9, 11
CHN 10 14 2 (2020 02 07)
CFE: 27.05.09, 27.07.11
3, 5, 34, 35, 40
WRC FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP
(2020 03 16, 2019 11 06)
CFE: 26.04.04, 27.05.01
4
(2020 03 10)
CFE: 28.03.00
33
OKIS (2019 12 24, 2019 12 02)
3, 21, 41
(2020 03 10)
CFE: 28.03.00
33
SJT ECOLOAJCCLEAN (2020 03 11)
CFE: 27.05.22, 28.03.00
6
AGILE ROBOTS (2019 12 19, 2019 07 04)
CFE: 26.04.04, 27.05.01
7, 9, 10, 37, 42
Smile Secret (2020 02 18)
CFE: 27.05.01
3, 11, 35

84
1531902
1531906
1531928

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
(2019 12 11, 2019 07 04)
CFE: 26.04.04
7, 9, 10, 37, 42
DELTA Temp (2020 02 21, 2020 01 31)
CFE: 26.03.23, 26.11.13,
11, 35, 40, 41
27.05.08, 29.01.12
Treetop walks (2020 01 14, 2019 09 24)
CFE: 05.01.01, 29.01.13
16, 25, 28, 35, 37, 39,
41, 43

1531972
1532138
1532250
1532281

Nr ZT23/2020

CROBOTP (2020 03 18)
CFE: 27.05.19
7, 9
KONTUR (2020 02 07)
CFE: 26.03.04, 29.01.14
2, 7, 9, 19
DV PASS (2020 03 27, 2019 09 30)
CFE: 27.05.09, 29.01.12
9, 35, 36, 38, 41, 42
Rex (2020 03 19)
CFE: 27.05.01
15

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

884870,

1047159

2

1378942,

1532138

3

884870,
1531695,

1047159,
1531791,

1057552,
1531806,

1531015,
1531899

1531265,

1531414,

1531615,

4

1531803

5

884870,

1057552,

1531523,

1531615,

1531746,

1531768,

1531791

6

1531631,

1531820

7

1047159,
1532138

1412583,

1531631,

1531711,

1531887,

1531902,

1531972,

9

1047159,
1531775,

1531014,
1531887,

1531020,
1531902,

1531025,
1531972,

1531049,
1532138,

1531343,
1532250

1531682,

10

1531659,

1531887,

1531902
1531906

11

1531775,

1531899,

12

1531711,

1531771

15

1532281

16

1531110,

18

1386878

19

1531343,

20

1531584

21

1531687,

22

1531343

24

1531584

25

1386878,

28

1531928

29

1531928
1532138
1531806

1531206,

1531362,

1531928

1525526,

1531248,

1531360,

1531389,

1531439

30

1531028,

1531175,

1531265,

1531325,

1531360,

1531389

31

1525526
1531391

1531928,

32

1531212,

1531265,

1531325,

33

1391378,

1531804,

1531810

34

1531791

35

1355549,

1525526,

1531791,

1531899,

1531906,

36

1355549,

1532250
1412583,

1531887,

1531902,

1531928

37

1355549,

38

1532250

39

1355549,

1531928

40

1355549,

1531791,

1531906

41

1531110,

1531682,

1531806,

1531906,

1531928,

1532250

1355549,

1412583,

1531682,

1531887,

1531902,

42

1047159,

43

1531928

44

1057552

45

1355549,

1531110

1532250

1532250

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO
na podstawie art. 15217 Ustawy – prawo własności przemysłowej
poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku, wobec którego wpłynął sprzeciw,
nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw, datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
499436
507348

GODAN SPÓŁKA AKCYJNA
2020 03 23
Takeda GmbH
2020 04 07

504293
28, 35, 42
507365
5

WILK ROBERT
2020 03 31
Fitness World A/S
2020 05 04

15
41

SPROSTOWANIA
Nr BUP

Strona

Nr zgłoszenia

Jest

Powinno być

(210) 511576 (220) 2020-03-16
(731) PERFECT FIT CLUB
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GYM PLANNER
37-38

511576
Informacja ta nie powinna
zostać opublikowana

22/2020
(531) 21.03.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 38 zapewnienie dostępu do portali internetowych
na rzecz osób trzecich.
(551) wspólny znak towarowy
70
71

17

13/2020

19

22

Wykaz klasowy

38

Wykaz alfabetyczny GYM PLANNER

511576
511576

508367

przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących cech
charakterystycznych, jakości i cen
towarów/usług

przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących cech
charakterystycznych, jakości i cen
towarów

508370

przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących cech
charakterystycznych, jakości i cen
towarów/usług

przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących cech
charakterystycznych, jakości i cen
towarów

508407

przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących cech
charakterystycznych, jakości i cen
towarów/usług

przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących cech
charakterystycznych, jakości i cen
towarów

