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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 ZT26

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.
476695
(220) 2017 09 20
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Niebieski Węgiel
(510), (511) 3 kosmetyki nie do celów leczniczych.
(210)
(731)

(210) 494184
(220) 2018 12 21
(731) ŁUKASIAK-ŁASICA JUSTYNA, Krężna;
ŁUKASIAK DAMIAN, Krężna
(540) (znak słowny)
(540) DENTOMARKET
(510), (511) 10 elektryczna aparatura dentystyczna; aparatura diagnostyczna do celów medycznych; analizatory
do użytku medycznego; aparatura do radioterapii; aparatura
i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich do celów medycznych; aparatura i instrumenty chirurgiczne; biodegradowalne implanty do zespalania kości; aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne i stomatologiczne; protezy kończyn, oczu i zębów; artykuły ortopedyczne; materiały
do zszywania stosowane w chirurgii; fotele dentystyczne;
fotele do celów medycznych lub dentystycznych; futerały
na instrumenty medyczne; implanty chirurgiczne składające
się ze sztucznych materiałów; inkubatory do celów medycznych; kamery endoskopowe do celów medycznych; kompresory chirurgiczne; sztyfty dentystyczne do sztucznych
zębów; lampy do celów medycznych; lampy ultrafioletowe
do celów medycznych; lusterka stosowane w chirurgii; maski
anestezjologiczne; materiały do zszywania; miski do celów
medycznych; nici chirurgiczne; nożyczki chirurgiczne; protezy dentystyczne; pojemniki na odpady pochodzenia medycznego; urządzenia, przyrządy, przybory i akcesoria dentystyczne i ortodontyczne; spluwaczki do celów medycznych; sztuczne szczęki; sztuczne zęby; urządzenia do użytku
w ortodoncji; urządzenia i instrumenty medyczne; wiertła
dentystyczne; zestawy do irygacji; materiały opatrunkowe;
urządzenia ultra i infradźwiękowe do celów medycznych lub
stomatologicznych, 35 dystrybucja, sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż internetowa w odniesieniu do aparatury, urządzeń i instrumentów oraz przyborów i akcesoriów
chirurgicznych, medycznych i stomatologicznych; promocja
i marketing w odniesieniu do aparatury, urządzeń i instrumentów oraz przyborów chirurgicznych, medycznych i stomatologicznych; usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz materiałów medycznych; sprzedaż detaliczna środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

497831
(220) 2019 03 28
ORZEŁ KRZYSZTOF P.P.H.U. ORTEX, Lublin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORZEŁ Bierz mnie w ciemno!

(531) 25.01.19, 05.13.11, 05.07.02, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, drób, gęsina, wędliny, konserwowane,
suszone, gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, konfitury, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, len przetworzony do spożycia, konopie przetworzone do spożycia, pasty do kanapek
na bazie produktów mlecznych, warzyw, owoców, nasion roślin strączkowych, orzechów, 30 kawa, herbata, kakao, kawa
nienaturalna, wyroby z mąki, pieczywo i wyroby piekarnicze,
chleb, bułki, drożdżówki, cebularze, kanapki, wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka, słodycze, czekolada, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, pasty do kanapek czekoladowe,
pasty do kanapek czekoladowe zawierające orzechy, 31 surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, len, konopie, świeże
owoce i warzywa, świeże zioła, 32 napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe i warzywne, soki owocowe i warzywne,
smoothie, koktajle, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym
również za pośrednictwem automatów i przez Internet artykułów spożywczych, takich jak: wyroby z mąki, pieczywo
i wyroby piekarnicze, chleb, bułki, drożdżówki, cebularze, wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka, słodycze, czekolada, kanapki,
pasty do kanapek, mięso, drób, gęsina, wędliny, produkty
z przetworzonych owoców i warzyw, jaja, mleko i produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzony len i konopie,
kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, przyprawy, zioła suszone, napoje warzywne i owocowe, smoothie, koktajle, nieprzetworzone ziarna i nasiona, len, konopie, świeże owoce
i warzywa, świeże zioła, produkty spożywcze naturalne oraz
wytwarzane w sposób tradycyjny, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi gastronomiczne, usługi przygotowywania i serwowania posiłków oraz napojów.
(210) 502285
(220) 2019 07 15
(731) SOKOŁOWSKI MACIEJ MPS, Kudawa-Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) 100love
(510), (511) 16 druki, materiały introligatorskie, fotografie,
materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów),
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte
w innych klasach), publikacje, czasopisma, katalogi, broszury,
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ulotki, artykuły papiernicze, plakaty reklamowe, kalendarze,
informatory, prospekty, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, materiały piśmienne, dzienniki, czasopisma,
papeteria, materiały klejące dla papeterii i gospodarstw
domowych, pędzle, maszyny do pisania, artykuły biurowe,
tworzywa sztuczne do pakowania, noże do papieru i kartonu, opakowania z tworzyw sztucznych, foldery, plakaty, materiały reklamowe, foldery reklamowe, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, torby
z papieru lub tworzyw sztucznych do gotowania zamrażania,
przechowywania, pakowania oraz na śmieci, książki, czasopisma, druki, publikacje, mapy, chusteczki papierowe, ręczniki
papierowe, papier toaletowy, serwety papierowe, albumy,
plakaty, filtry i torby papierowe do urządzeń zawarte w tej
klasie, ramki do fotografii, przybory do pisania, materiały piśmienne i biurowe nie zawarte w innych klasach, materiały
do nauczania za wyjątkiem urządzeń, kalkomanie, 32 piwo,
piwo bezalkoholowe, wody mineralne, gazowane i niegazowane, napoje bezalkoholowe, syropy, preparaty do przygotowywania napojów, napoje owocowe, soki owocowe oraz
warzywne, nektary, koktajle bezalkoholowe, ekstrakty owocowe i warzywne, esencje do produkcji napojów, napoje
izotoniczne i serwatkowe, pastylki do napojów gazowanych,
sorbety, moszcz winogronowy, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), koniaki, spirytus, likiery, anyżówki, arak, brandy,
dżin, ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, wiśniówki,
miód pitny, napoje alkoholowe destylowane: whisky, wina,
wódki, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów (w szczególności
żywności, napojów, napojów alkoholowych, piwa, artykułów spożywczych, odzieży, nakryć głowy, wyrobów ze skóry, biżuterii, wyrobów metalowych, gier, zabawek, artykułów sportowych i do rekreacji, dekoracji domu, artykułów
ogrodniczych i artykułów typu zrób to sam, materiałów
piśmiennych, książek i gazet) pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary: w sklepie, restauracji, hotelu, w katalogu różnych artykułów, na stronie internetowej,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem
systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, dystrybucja
materiałów reklamowych i promocyjnych, a w szczególności
gazetek i ulotek reklamowych oraz wszelkich wydawnictw,
promocja sprzedaży, rozpowszechnianie materiałów reklamowych we wszelkich postaciach i na wszelkich nośnikach,
w tym w postaci ulotek, prospektów, druków, usługi w zakresie kreowania wizerunku firmy, usługi zarządzania i administrowania działalnością handlową, urządzanie pokazów
towarów, eventów i wszelkich aktywności promocyjnych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, usługi gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, kafeterie,
kawiarnie, restauracje, snack bary, stołówki, restauracje samoobsługowe, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, usługi gastronomiczne związane
z przygotowywaniem i podawaniem potraw oraz napojów,
catering, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów,
zabaw, balów, prowadzenie restauracji, usługi hotelowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, bale, koncerty, konferencje,
pokazy, wypożyczanie krzeseł, stołów i zastawy stołowej.
(210) 502286
(220) 2019 07 15
(731) SOKOŁOWSKI MACIEJ MPS, Kudawa-Zdrój
(540) (znak słowny)
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(540) stolove
(510), (511) 16 druki, materiały introligatorskie, fotografie,
materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów),
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte
w innych klasach), publikacje, czasopisma, katalogi, broszury,
ulotki, artykuły papiernicze, plakaty reklamowe, kalendarze,
informatory, prospekty, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, materiały piśmienne, dzienniki, czasopisma,
papeteria, materiały klejące dla papeterii i gospodarstw
domowych, pędzle, maszyny do pisania, artykuły biurowe,
tworzywa sztuczne do pakowania, noże do papieru i kartonu, opakowania z tworzyw sztucznych, foldery, plakaty, materiały reklamowe, foldery reklamowe, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, torby
z papieru lub tworzyw sztucznych do gotowania, zamrażania, przechowywania, pakowania oraz na śmieci, książki,
czasopisma, druki, publikacje, mapy, chusteczki papierowe,
ręczniki papierowe, papier toaletowy, serwety papierowe, albumy, plakaty, filtry i torby papierowe do urządzeń zawarte
w tej klasie, ramki do fotografii, przybory do pisania, materiały
piśmienne i biurowe nie zawarte w innych klasach, materiały
do nauczania za wyjątkiem urządzeń, kalkomanie, 32 piwo,
piwo bezalkoholowe, wody mineralne, gazowane i niegazowane, napoje bezalkoholowe, syropy, preparaty do przygotowywania napojów, napoje owocowe, soki owocowe oraz
warzywne, nektary, koktajle bezalkoholowe, ekstrakty owocowe i warzywne, esencje do produkcji napojów, napoje
izotoniczne i serwatkowe, pastylki do napojów gazowanych,
sorbety, moszcz winogronowy, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), koniaki, spirytus, likiery, anyżówki, arak, brandy,
dżin, ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, wiśniówki,
miód pitny, napoje alkoholowe destylowane: whisky, wina,
wódki, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów (w szczególności
żywności, napojów, napojów alkoholowych, piwa, artykułów spożywczych, odzieży, nakryć głowy, wyrobów ze skóry, biżuterii, wyrobów metalowych, gier, zabawek, artykułów sportowych i do rekreacji, dekoracji domu, artykułów
ogrodniczych i artykułów typu zrób to sam, materiałów
piśmiennych, książek i gazet) pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary: w sklepie, restauracji, hotelu, w katalogu różnych artykułów, na stronie internetowej,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem
systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, dystrybucja
materiałów reklamowych i promocyjnych, a w szczególności
gazetek i ulotek reklamowych oraz wszelkich wydawnictw,
promocja sprzedaży, rozpowszechnianie materiałów reklamowych we wszelkich postaciach i na wszelkich nośnikach,
w tym w postaci ulotek, prospektów, druków, usługi w zakresie kreowania wizerunku firmy, usługi zarządzania i administrowania działalnością handlową, urządzanie pokazów towarów,
eventów i wszelkich aktywności promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, usługi
gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie,
restauracje, snack bary, stołówki, restauracje samoobsługowe,
przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie
oraz ich dostawa, usługi gastronomiczne związane z przygotowywaniem i podawaniem potraw oraz napojów, catering,
obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw,
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balów, prowadzenie restauracji, usługi hotelowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, bale, koncerty, konferencje, pokazy, wypożyczanie krzeseł, stołów i zastawy stołowej.
(210) 503782
(220) 2019 08 26
(731) ZAJĄC RENATA WYDAWNICTWO PASAŻE, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) WYDAWNICTWO PASAŻE
(510), (511) 16 druki, materiały introligatorskie, materiały
fotograficzne, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania
i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach),
czcionki drukarskie, matryce, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

504041
(220) 2019 09 02
RZEŹNIEWSKI MACIEJ ROMUALD, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
INTENSYWNIE.

Nr ZT26/2020

łem kawy, mąka, potrawy na bazie mąki, makarony, pizze,
wyroby piekarnicze, ciasta, ciasteczka, herbatniki, biszkopty,
pierniki, ciasta w proszku, ozdoby i polewy do ciast i wypieków, wyroby cukiernicze, słodycze, galaretki owocowe, lody,
lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, sorbety, chipsy
kukurydziane, chipsy kukurydziane o smaku warzyw, chipsy
zbożowe, chipsy ryżowe, chipsy taco, płatki kukurydziane,
esencje do artykułów żywnościowych, aromaty spożywcze,
aromaty do ciast, enzymy do ciast, mieszanki przyprawowe
do wyrobów cukierniczych i piekarniczych.
(210)
(731)
(540)
(540)

505105
(220) 2019 10 02
MATHIAS DISNEY LAWRENCE, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Disney’s Pizza

(531) 08.07.04, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż żywności i napojów, także on-line.
505759
(220) 2019 10 17
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SPÓŁKA
AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) na zdrowie

(210)
(731)

(531) 02.09.04, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 bielizna damska, biustonosze, bluzki, czapki,
kapelusze, kieszenie do odzieży, kombinezony, koszule, kurtki, legginsy, majtki, maski na oczy do spania, nakrycie głowy,
nakrycie głowy (odzież), paski, piżamy, prochowce, skarpetki,
spodnie, spódnice, staniki, stroje kąpielowe, stroje plażowe,
sukienki, swetry, szale, szaliki, szlafroki, T-shirty, buty, buty
sznurowane, espadryle, gorsety, halki, półhalki, kołnierzyki,
peleryny, płaszcze, palta, podkoszulki, rękawiczki, 35 fakturowanie, badania marketingowe, prezentowanie produktów
w mediach, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, sprzedaż (promocja) dla osób trzecich, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, wystawy handlowe, wystawy sklepowe
(dekorowanie), zaopatrzenie osób trzecich (usług), zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, wystawy handlowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

504890
(220) 2019 09 26
DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn
(znak słowno-graficzny)
Deliss

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 30 czekolada, wyroby czekoladowe, wyroby
na bazie czekolady, napoje na bazie czekolady, marcepan,
batony, pomady, pralinki, ciastka czekoladowe, trufle, wyroby na bazie kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z udzia-

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 środki sanitarne do celów medycznych, preparaty weterynaryjne, preparaty farmaceutyczne, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, herbata lecznicza, żywność dla niemowląt,
plastry do celów medycznych, samoprzylepne plastry lecznicze, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania
zębów, woski dentystyczne, balsamy do celów leczniczych,
zioła lecznicze, leki dla ludzi, leki pomocnicze, suplementy
diety dla ludzi i zwierząt, 9 programy komputerowe, karty
magnetyczne kodowane, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne,
urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz kontrolne do celów medycznych, urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi
tętniczej, urządzenia do badania poziomu cukru, aparatura
diagnostyczna do celów medycznych, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, meble
specjalne do celów medycznych, 16 afisze, albumy, broszury, czasopisma, gazety, katalogi, książki, plakaty, 30 cukierki, herbata, drożdże, glukoza do celów kulinarnych, guma
do żucia, preparaty roślinne zastępujące kawę, kleiki spożywcze na bazie mleka, kit pszczeli, mleczko pszczele, skrobia
do celów spożywczych, słodziki naturalne, 35 badania opinii
publicznej, badania rynku, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, marketing, rekrutacja personelu, reklama, dystrybucja materiałów reklamowych takich
jak: próbki, druki, prospekty, broszury, usługi na rzecz osób
trzecich w zakresie dekorowania wystaw sklepowych, usługi
na rzecz osób trzecich w zakresie prenumeraty czasopism,
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promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi na rzecz osób
trzecich w zakresie organizowania targów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, usługi sekretarskie, usługi
na rzecz osób trzecich w zakresie wynajmu czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, usługi na rzecz
osób trzecich w zakresie wypożyczania materiałów reklamowych, usługi na rzecz osób trzecich w zakresie sprzedaży
hurtowej i detalicznej kosmetyków, produktów farmaceutycznych, produktów weterynaryjnych, produktów sanitarnych, substancji dietetycznych do celów leczniczych, herbat
leczniczych, żywności dla niemowląt, plastrów, materiałów
opatrunkowych, materiałów do plombowania zębów, wosków dentystycznych, urządzeń i przyrządów pomiarowych
oraz kontrolnych do celów medycznych, ciśnieniomierzy,
urządzeń do badania poziomu cukru, programów komputerowych, aparatów i instrumentów chirurgicznych, aparatów
i instrumentów medycznych, aparatów i instrumentów stomatologicznych, aparatów i instrumentów weterynaryjnych,
artykułów ortopedycznych, materiałów do zszywania stosowanych w chirurgii, 38 usługi ogłoszeń elektronicznych jako
telekomunikacja, przesyłanie informacji, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, zapewnianie dostępu
on-line do blogów, forów, fotogalerii, czatów, zapewnianie
multimedialnej przestrzeni on-line gdzie osoby trzecie mogą
komentować oraz oceniać treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, wideo i/lub audio, usługi portali internetowych,
40 usługi: poligraficzne, usługi drukowania, 41 organizowanie i prowadzenie seminariów, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, organizowanie i obsługa
konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów, organizowanie loterii, kultura fizyczna, organizowanie zawodów sportowych, publikowanie tekstów
innych niż reklamowych, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, publikowanie książek, usługi reporterskie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizacja
wystaw związanych z kulturą lub edukacją, poradnictwo
zawodowe jako porady w zakresie edukacji lub kształcenia,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych
w formie szkolenia, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, organizowanie i obsługa zjazdów,
tłumaczenia, kształcenie praktyczne w formie pokazów,
usługi wydawnicze, 42 projektowanie, tworzenie i utrzymywanie portali internetowych, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, powielanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie dekoracji wnętrz, badania
chemiczne, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk
medycznych, farmacji i nauk technicznych, badania w dziedzinie kosmetyki, usługi obejmujące doradztwo w zakresie wyposażania aptek i szpitali w meble i sprzęt biurowy,
w urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz kontrolne dla
celów medycznych, w aparaty i instrumenty chirurgiczne,
medyczne, stomatologiczne oraz weterynaryjne, 44 usługi medyczne, kliniki medyczne, opieka zdrowotna, porady
w zakresie farmakologii, pomoc medyczna, usługi w zakresie
higieny i urody dla ludzi, usługi kosmetyczne dla ludzi, opieka
pielęgniarska, medyczna, poradnictwo z zakresu medycyny,
medycyny naturalnej i farmacji.
(210)
(731)

506218
(220) 2019 10 29
ECO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice

9

(540) (znak słowny)
(540) VitalPro
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze i ciastkarskie, mąka i mieszanki mączne, półprodukty żywnościowe w proszku na bazie mąki, mieszanki piekarskie i ciastkarskie, proszki spulchniające do pieczenia, pieczywo, mieszanki wieloziarniste przeznaczone dla wyrobów piekarskich i ciastkarskich, posypki
i dodatki smakowe do pieczywa i wyrobów ciastkarskich,
aromaty do ciast, wyroby cukiernicze i słodycze, mieszanki
i koncentraty cukiernicze deserów i ciast w proszku, dodatki
dla cukiernictwa, masy i nadzienia, żele i zagęstniki, kremy
do ciast, polewy do ciast, stabilizatory do śmietany, budynie,
kisiele, sosy do polewania deserów, mieszanki i koncentraty
do produkcji lodów, półprodukty żywnościowe w proszku
na bazie skrobi.
(210)
(731)
(540)
(540)

506264
(220) 2019 10 30
SARANTIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno
(znak słowno-graficzny)
zielony dom

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki i preparaty do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, preparaty do czyszczenia
i odświeżania do użytku domowego, detergenty do użytku
domowego, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania do celów
domowych, preparaty do prania i do płukania, wybielacze
stosowane w pralnictwie, płyny do czyszczenia do użytku
domowego, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do zmywania naczyń i do użytku w zmywarkach, preparaty czyszczące, odświeżające i deodoryzujące
używane w zmywarkach, tabletki i proszek do zmywarek,
mydła do użytku domowego, płyny do zmywania naczyń,
preparaty do mycia i polerowania do kuchni i do łazienki,
nasączone ściereczki do czyszczenia, mycia i polerowania, nasączone chusteczki do czyszczenia, chusteczki antystatyczne stosowane w suszarkach do prania, preparaty
do mycia podłóg, płyny i woski do podłóg, kremy do polerowania, krochmal do prania, oleje czyszczące, wosk
do parkietu, pasta do butów, płyny czyszczące do użytku
w samochodach, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do udrażniania rur, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego do użytku domowego, preparaty do wybielania
skóry zwierzęcej, preparaty do wywabiania plam, preparaty
do usuwania rdzy, soda krystaliczna do czyszczenia, 6 folie
metalowe do zawijania, pakowania i pieczenia, pojemniki
do pakowania metalowe, opakowania z białej blachy, 8 jednorazowe łyżki, jednorazowe noże, jednorazowe widelce,
zastawa stołowa jednorazowego użytku wykonana z tworzyw sztucznych [sztućce], sztućce i przybory do przygotowywania żywności będące nożami kuchennymi, przybora-
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mi do cięcia i mielenia, ostrza do noży, torby na noże, noże
do czyszczenia ryb, tasaki do siekania mięsa [ręczne], 16 tablice ogłoszeniowe na afisze kartonowe lub papierowe, albumy, bibuła filtracyjna, bibuły, papierowa bielizna stołowa, blankiety, bloki, bloki rysunkowe, broszury, opakowania
do butelek z kartonu lub papieru, opakowania do butelek
z tektury, chorągiewki papierowe, papierowe chusteczki
do nosa, papierowe ręczniki do demakijażu, okładki na dokumenty, osłony na doniczki z papieru, dozowniki taśmy
przylepnej, druki, filtry do kawy papierowe, folie z tworzyw
sztucznych, formularze, podstawki pod kufle do piwa, podstawki do długopisów i ołówków, kartki z życzeniami, kartki
muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, karty indeksowe,
kasetki na papeterię, papeteria, zakładki do książek, torebki
do gotowania w kuchenkach mikrofalowych, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, notesy, obrusy papierowe, obwoluty, okładki na dokumenty, papier do pakowania, papier
toaletowy, papier w arkuszach, papier pergaminowy, taśmy
przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, taśmy samoprzylepne do materiałów piśmiennych,
taśmy przylepne do materiałów papierniczych, pudełka
kartonowe lub papierowe, pudła na kapelusze, ręczniki papierowe, ręczniki do twarzy papierowe, torebki w kształcie
stożka, segregatory, serwetki papierowe, serwetki papierowe do demakijażu, serwetki papierowe stołowe, serwety
na stół papierowe, szyldy z papieru lub z tektury, kartonu,
ślimaki papierowe, tuby tekturowe, papierowe serwetki toaletowe, torby do pakowania, koperty, woreczki z papieru
lub tworzyw sztucznych, torby na śmieci z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki do pakowania, koperty, woreczki
z papieru lub tworzyw sztucznych, zasłony papierowe, torby ozdobne do wyrobów cukierniczych, 21 osłony na doniczki nie z papieru, doniczki na kwiaty, ekspresy do kawy
nieelektryczne, filtry do herbaty, filtry do kawy nieelektryczne, formy, foremki do ciast, foremki do lodu, gąbki do celów
domowych, gąbki toaletowe, pudełka na herbatę, pudełka na kanapki, pudełka na słodycze, ircha do czyszczenia,
okładki, uchwyty na karty menu, klosze do przykrywania
masła, klosze do przykrywania sera, kosze do użytku domowego, kosze na śmieci, kosze na odpadki, kubki z papieru
lub tworzyw sztucznych, kubły, kubły na śmieci, foremki
do lodu, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, pojemniki na chleb, pojemniki na słodycze, pokrowce
na deski do prasowania, pudełka do biszkoptów, pudełka
na kanapki, pudełka na słodycze nie z metali szlachetnych,
rękawice do prac domowych, tace papierowe do użytku
domowego, talerze papierowe, torby izotermiczne, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, mopy, wiadra do mopów,
wiadra z tworzyw sztucznych, torebki do wyciskania kremu
przy dekoracji, 24 wyroby tekstylne i substytuty wyrobów
tekstylnych, materiały tekstylne nietkane, jednorazowe
myjki, materiał ręcznikowy, ręczniki, ściereczki toaletowe,
ściereczki jednorazowe, ściereczki do wycierania szklanek
do gospodarstwa domowego, bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, ścierki do osuszania naczyń, ścierki
do osuszania szkła [ręczniki], ściereczki barowe, ściereczki
do naczyń, ściereczki do wycierania naczyń do gospodarstwa domowego.
506773
(220) 2019 11 14
PROJEKT 17 - GRUPA ECHO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT26/2020

(540) 4 West 4 BUSINESS HUB

(531) 26.04.01, 26.04.17, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury,
kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały piśmienne, zeszyty, 21 naczynia stołowe oraz
naczynia do picia, 25 ubrania w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy, 35 reklama, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
(próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, 36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie
umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń
biurowych, usługowych, mieszkaniowych oraz handlowych,
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż
i pośrednictwo w sprzedaży nieruchomościami, 37 usługi budowlane, remontowe, instalacyjne, wykończeniowe,
39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 43 bary szybkiej
obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie, wynajmowanie sal na posiedzenia.
507274
(220) 2019 11 26
BIAŁA RĘKAWICZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koziegłowy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biała Rękawiczka

(210)
(731)

(531)

05.05.19, 05.05.21, 09.03.16, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.05,
26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 37 usługi sprzątania, sprzątanie nieruchomości,
sprzątanie domów, sprzątanie poddaszy, sprzątanie hoteli, sprzątanie sklepów, sprzątanie szkół, sprzątanie domów
mieszkalnych, sprzątanie toalet publicznych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie zakładów przemysłowych,
sprzątanie placów budowy, sprzątanie terenów publicznych,
sprzątanie terenów miejskich, sprzątanie budynków użyteczności publicznej, sprzątanie pomieszczeń na ładunki,
sprzątanie dróg dojazdowych na budowy, sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, usługi czyszczenia w zakresie sprzątania biur, usługi dozorcy w zakresie sprzątania
budynków, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, udzielanie informacji związanych ze sprzątaniem
budynków, usługi czyszczenia w zakresie sprzątania gospodarstwa domowego, sprzątanie obiektów przed imprezami
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i po imprezach, usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem
przemysłowym, udzielanie informacji związanych z usługami sprzątania ulic, czyszczenie budynków, czyszczenie powierzchni handlowych, usługi czyszczenia biur, czyszczenie
powierzchni podłóg, czyszczenie pokryć podłogowych,
usługi czyszczenia sufitów, czyszczenie powierzchni ścian,
czyszczenie pomieszczeń domowych, czyszczenie przemysłowe budynków, czyszczenie wewnętrznych powierzchni
budynków, czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, udzielanie informacji, porad i konsultacji na temat
czyszczenia, usuwanie odpadów jako usługi czyszczenia,
mycie okien, mycie witryn sklepowych, pranie dywanów,
czyszczenie dywanów, czyszczenie wykładzin, pranie wykładzin, czyszczenie elewacji budynków, czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, czyszczenie parowe, czyszczenie urządzeniem parowym tapicerek mebli, wnętrz aut,
materacy, wykładzin, dywanów, fug.
(210)
(731)
(540)
(540)

507284
(220) 2019 11 27
ŻOŁĘDZIEWSKA BIANKA KATARZYNA, Piastów
(znak słowno-graficzny)
M

(531) 26.01.03, 26.07.04, 27.05.21, 26.11.03, 26.11.12, 29.01.14
(510), (511) 3 minerały do celów kosmetycznych, kremy
nielecznicze, odżywki, balsamy do celów kosmetycznych,
maseczki z minerałami, kosmetyki na bazie minerałów,
5 produkty na bazie minerałów dla celów farmaceutycznych, suplementy diety, 35 usługi sprzedaży w hurtowniach,
sklepach, na stronie internetowej kosmetyków na bazie minerałów, substytutów diety na bazie minerałów.
(210)
(731)
(540)
(540)
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rehabilitacyjne, lecznice prywatne, wypożyczanie z oprogramowaniem sprzętu medycznego, kosmetycznego, do masażu, do rehabilitacji.
(210)
(731)
(540)
(540)

507296
(220) 2019 11 27
ŻOŁĘDZIEWSKA BIANKA KATARZYNA, Piastów
(znak słowno-graficzny)
M

(531) 26.01.03, 26.07.04, 27.05.21, 26.11.03, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 3 minerały do celów kosmetycznych, kremy
nielecznicze, odżywki, balsamy do celów kosmetycznych,
maseczki z minerałami, kosmetyki na bazie minerałów,
5 produkty na bazie minerałów dla celów farmaceutycznych, suplementy diety, 35 usługi sprzedaży w sklepach,
hurtowniach, na stronie internetowej kosmetyków na bazie
minerałów, substytutów diety na bazie minerałów, aparatury i urządzeń do masażu, kinezjoterapii, rehabilitacji urządzeń
medycznych, 41 organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych jako warsztatów, zjazdów, konferencji, szkoleń
w dziedzinie terapeutyki, kosmetologii, usług rehabilitacyjnych, dietetycznych, SPA, 44 usługi kosmetyczne, medyczne, SPA, fizjoterapeutyczne, masaże, rehabilitacyjne, lecznice
prywatne, wypożyczanie z oprogramowaniem sprzętu medycznego, kosmetycznego, do masażu, do rehabilitacji.
(210)
(731)
(540)
(540)

507328
(220) 2019 11 28
SALSKI TOMASZ P.U.K. KLEPSYDRA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
KOLOROWE ŁODYGI PRACOWNIE FLORYSTYCZNE

507286
(220) 2019 11 27
ŻOŁĘDZIEWSKA BIANKA KATARZYNA, Piastów
(znak słowno-graficzny)
M

(531)

(531) 26.01.03, 26.07.04, 27.05.21, 26.11.03, 26.11.12, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach,
na stronie internetowej kosmetyków na bazie minerałów,
substytutów diety na bazie minerałów, aparatury i urządzeń
do masażu, kinezjoterapii, rehabilitacji urządzeń medycznych, 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 41 organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych jako warsztatów, zjazdów, konferencji, szkoleń w dziedzinie terapeutyki, kosmetologii, usług rehabilitacyjnych, dietetycznych,
spa, 43 usługi hotelowe, pensjonaty, restauracje, 44 usługi
kosmetyczne, medyczne, spa, fizjoterapeutyczne, masaże,

05.05.19, 05.05.20, 05.05.22, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 26 kwiaty sztuczne, 31 żywe kwiaty, kwiaty
świeże, kwiaty cięte, żywe kwiaty naturalne, kwiaty suszone, wieńce pogrzebowe, wieńce z żywych kwiatów, wieńce
z kwiatów żywych ciętych, wieńce z kwiatów naturalnych.
507929
(220) 2019 12 11
EDINA VETCARE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) edina
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, środki czyszczące
i myjące dla zwierząt, 5 białkowe suplementy dla zwierząt,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety dla
(210)
(731)
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zwierząt, suplementy mineralne dla zwierząt, suplementy
witaminowe dla zwierząt, substancje pobudzające łaknienie
dla zwierząt, mineralne suplementy diety dla zwierząt, leki
weterynaryjne, szczepionki weterynaryjne, substancje odżywcze, odżywki dla zwierząt, 18 okrycia dla zwierząt, obroże
dla zwierząt, torby turystyczne, parasole, kagańce, ubranka
dla zwierząt, smycze dla zwierząt, 20 kojce, legowiska, budy,
21 klatki dla zwierząt domowych, kuwety dla zwierząt domowych, uruchamiane przez zwierzęta dozowniki pokarmu dla
zwierząt domowych, niemechaniczne poidła dla zwierząt
domowych w postaci przenośnych dystrybutorów wody
i płynów, koryta do picia, czerpaki do karmy dla psów, 28 zabawki dla zwierząt, drabiny i huśtawki dla zwierząt, 31 karmy
i pasze dla zwierząt, napoje dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, żwirek dla zwierząt, produkty na ściółkę dla zwierząt
domowych, piasek aromatyczny dla zwierząt domowych,
35 usługi sprzedaży detalicznej a mianowicie: kosmetyki dla
zwierząt, środki czyszczące i myjące dla zwierząt, białkowe
suplementy dla zwierząt, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety dla zwierząt, suplementy mineralne dla
zwierząt, suplementy witaminowe dla zwierząt, substancje
pobudzające łaknienie dla zwierząt, mineralne suplementy
diety dla zwierząt, leki weterynaryjne, preparaty weterynaryjne, leki wydawane bez recepty, leki uśmierzające ból
do celów weterynaryjnych, suplementy diety, suplementy
żywnościowe, suplementy diety do celów weterynaryjnych,
suplementy do pasz dla zwierząt, preparaty przeciwpasożytnicze, pasza lecznicza dla zwierząt, mieszanki paszowe
uzupełniające, karmy i pasze dla zwierząt, napoje dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, żwirek dla zwierząt, substancje
odżywcze, odżywki dla zwierząt, produkty na ściółkę dla
zwierząt domowych, piasek aromatyczny dla zwierząt domowych, artykuły spożywcze dla zwierząt, spożywcze pasze
wzmacniające dla zwierząt, okrycia dla zwierząt, obroże dla
zwierząt, torby turystyczne, parasole, kagańce, ubranka dla
zwierząt, smycze dla zwierząt, kojce, legowiska, budy, klatki
dla zwierząt, klatki dla zwierząt domowych, kuwety dla zwierząt domowych, uruchamiane przez zwierzęta dozowniki
pokarmu dla zwierząt domowych, niemechaniczne poidła
dla zwierząt domowych w postaci przenośnych dystrybutorów wody i płynów, koryta do picia, czerpaki do karmy dla
psów, zabawki dla zwierząt, drabiny i huśtawki dla zwierząt,
reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, publikowanie
tekstów reklamowych, specjalistyczne doradztwo i konsulting w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc i usługi w zakresie organizacji i zarządzania działalnością
gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami
gospodarczymi i handlowymi, pośrednictwo w zawieraniu
transakcji handlowych, usługi w zakresie specjalistycznego
doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, pośrednictwo w sprzedaży artykułów
weterynaryjnych, produktów leczniczych weterynaryjnych,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, prezentowanie ofert produktów przeznaczonych dla
zwierząt, prezentowanie ofert produktów weterynaryjnych,
leczniczych produktów weterynaryjnych, prezentowanie
ofert usług weterynaryjnych, udostępnianie informacji handlowych, informacja o powyższych usługach, 38 usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych za pomocą telekomunikacji, udostępnianie platformy internetowej umożliwiającej prezentowanie i wybór ofert usług weterynaryjnych, udostępnianie platformy internetowej umożliwiającej
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prezentowanie i wybór ofert produktów weterynaryjnych,
udostępnianie platformy internetowej umożliwiającej prezentacje, porównywanie i wybór ofert usług weterynaryjnych oraz produktów weterynaryjnych przez klientów detalicznych, udostępnianie informacji handlowych, 42 hosting
platformy internetowej umożliwiającej prezentowanie i wybór ofert usług weterynaryjnych oraz produktów weterynaryjnych, usługi związane z prowadzeniem (hosting) portali
komunikacyjnych, informacyjnych, szkoleniowych dotyczących usług weterynaryjnych, powielanie oprogramowania
komputerowego, programowanie oprogramowania edukacyjnego, projektowanie, opracowywanie i programowanie
oprogramowania komputerowego, programowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, projektowanie i rozwój stron internetowych on-line na rzecz osób
trzecich, skomputeryzowane przechowywanie informacji
biznesowych, informacja o powyższych usługach, 44 usługi
weterynaryjne, chirurgia weterynaryjna, stomatologia weterynaryjna, weterynaryjne usługi doradcze, usługi informacji
weterynaryjnej świadczone za pośrednictwem Internetu.
508828
(220) 2020 01 09
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZAS NA dobrą FORMĘ

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 papier i karton, fotografie, drukowane foldery
informacyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, afisze,
plakaty, biuletyny, bony towarowe, bony upominkowe, bony
wartościowe, broszury, czasopisma, druki, drukowane materiały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe, materiały drukowane,
naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane,
publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe,
publikacje promocyjne, reprezentacje graficzne, skoroszyty,
szyldy papierowe, tablice drukowane, torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, reklamy drukowane, 35 usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, kampanie
marketingowe, 41 usługi organizowania gier i konkursów.
508876
(220) 2020 01 10
LST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LST

(210)
(731)
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(531) 26.04.18, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 sprzęt komputerowy i urządzenia do przetwarzania informacji, programy komputerowe, elektryczne i/lub
elektroniczne elementy automatyki sterującej wraz z uzupełniającym sprzętem do sterowania procesami przemysłowymi, 35 doradztwo w zakresie organizacji i kierowania
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania kadrowego, doradztwo specjalistyczne firm, informacja
o działalności gospodarczej, kompilacja informacji komputerowych bazach danych, systematyzacja w komputerowych
bazach danych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, transkrypcja informacji, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 42 odtwarzanie komputerowych baz danych, odpłatne udostępnianie komputerowych
baz danych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania, tworzenie i aktualizacja baz danych, programowanie komputerów, ekspertyzy
sprzętu komputerowego i urządzeń elektronicznych, projektowanie sieci teleinformatycznych, projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania
informatycznego.
(210)
(731)
(540)
(540)

13

(531) 27.05.01, 19.07.02, 19.07.10, 29.01.06
(510), (511) 29 dipy, 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)

508998
(220) 2020 01 14
ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra
(znak słowno-graficzny)
STREET SOS OGÓRKOWY FIRMA ROLESKI

508990
(220) 2020 01 14
ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra
(znak słowno-graficzny)
SOS TRINIDAD SCORPION

(531)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.15.05, 02.09.23, 26.04.02, 26.04.18
(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)

508992
(220) 2020 01 14
ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra
(znak słowno-graficzny)
STREET

27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 24.09.02, 26.04.02, 26.04.18,
26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 25.01.13, 08.07.10, 19.07.01
(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) 509088
(220) 2020 01 16
(731) BOJKO DAMIAN SIROCCO, Boguszów-Gorce
(540) (znak słowny)
(540) SESTTINO KIDS
(510), (511) 12 foteliki dla dzieci do pojazdów, wózki dziecięce, pokrycia i budki do dziecięcych wózków spacerowych,
rowery, hulajnogi, trycykle, 20 łóżeczka dziecięce, wysokie
krzesła dla dzieci, krzesełka dla dzieci do karmienia, kojce, leżaki dla dzieci, krzesełka kąpielowe, kołyski, chodziki dla dzieci,
28 rowery zabawkowe, rowery trójkołowe -zabawki, stacjonarne rowery treningowe, rowery treningowe stacjonarne i rolki
do nich, wózki spacerowe do zabawy, pojazdy akumulatorowe dla dzieci, 35 usługi sprzedaży, reklamy, promocji towarów: samochodowe foteliki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa
do pojazdów, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, foteliki dla
dzieci do pojazdów, samochodowe foteliki bezpieczeństwa
dla dzieci, przenośne foteliki dziecięce do samochodów, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, foteliki dla dzieci
do użytku w pojazdach, foteliki dla dzieci do użytku w samochodach, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do samochodów
osobowych, foteliki bezpieczeństwa dla niemowląt i dzieci
do pojazdów, foteliki bezpieczeństwa dla niemowląt do użyt-
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ku w pojazdach, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do użycia
w pojazdach, foteliki bezpieczeństwa przystosowane do użytku przez dzieci w pojazdach, wózki dziecięce, wózki spacerowe, składane wózki dziecięce, rowery, rowery dziecięce,
uprzęże do wózków dziecięcych, budki do wózków dziecięcych, osłony do wózków dziecięcych, przykrycia do wózków
dziecięcych, kosze do wózków dziecięcych, budki do wózków
dziecięcych spacerowych, pokrowce do wózków dziecięcych
spacerowych, pokrycia i budki do dziecięcych wózków spacerowych, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, do zapinania
korpusów wózków dziecięcych, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, do użytku wraz z nosidełkami dziecięcymi, szelki bezpieczeństwa do pojazdów, do przypinania korpusów wózków
dziecięcych, wózki spacerowe dla zwierząt domowych, wózki dziecięce wyposażone w nosidełka, pasy bezpieczeństwa
do pojazdów, do użytku wraz z nosidełkami dziecięcymi,
moskitiery do wózków spacerowych, wbudowane, regulowane foteliki nosidełka, torby - nosidełka niemowlęce, rowery
zabawkowe, rowery trójkołowe -zabawki, stacjonarne rowery
treningowe, rowery treningowe stacjonarne i rolki do nich,
wózki spacerowe do zabawy, łóżeczka dziecięce, wysokie
krzesła dla dzieci, krzesełka dla dzieci do karmienia, kojce, leżaki dla dzieci, krzesełka kąpielowe, kołyski, chodziki dla dzieci.
(210) 509255
(220) 2020 01 21
(731) BĘBENEK-NOWAK JOANNA, Kaputy
(540) (znak słowny)
(540) Detoks FENIX
(510), (511) 41 usługi edukacyjne dotyczące nadużywania
substancji uzależniających, 42 badania na obecność alkoholu do celów medycznych, badanie leków, alkoholu i dna
do celów medycznych, 44 leczenie odwykowe pacjentów
nadużywających środki odurzające, usługi w zakresie leczenia uzależnień, leczenie pacjentów uzależnionych od narkotyków, rehabilitacja pacjentów uzależnionych od alkoholu,
leczenie pacjentów uzależnionych od substancji narkotycznych, usługi w zakresie leczenia zespołu abstynencyjnego
dla osób uzależnionych, leczenie uzależnienia od narkotyków, terapia antynikotynowa, terapia ajurwedyjska, usługi
terapeutyczne, pilates terapeutyczny, terapia ciepłem [medyczna], usługi terapii głosu i terapii logopedycznej, usługi
terapii autogenicznej, usługi terapii mikroigłowej, terapia falą
uderzeniową, usługi terapii chelatowej, terapia mowy i słuchu, terapia zajęciowa i rehabilitacja, zabiegi terapeutyczne
dla twarzy, zabiegi terapeutyczne dla ciała, usługi w zakresie terapii mowy, terapia w zakresie rzucenia palenia, usługi
w zakresie terapii zajęciowej, poradnictwo związane z terapią
zajęciową, terapia psychologiczna dla małych dzieci, terapia
z udziałem zwierząt [zooterapia], masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej,
oferowanie terapii laserowej do leczenia chorób, rehabilitacja pacjentów uzależnionych od alkoholu, usługi lekarskie.
(210)
(731)
(540)
(540)

509319
(220) 2020 01 22
SULEJ KRZYSZTOF, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
IRIS
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(531) 27.05.01, 26.04.09, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.16
(510), (511) 9 panele słoneczne.
(210) 509360
(220) 2020 01 23
(731) ŚLATAŁA KRZYSZTOF TRIN.PL, Poznań;
MIZGALSKI MICHAŁ STRZELAM BO LUBIĘ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) be in

(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.13.99
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przekazywanie
know-how [szkolenia], 42 usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego.
(551) wspólne prawo ochronne
509409
(220) 2020 01 24
ROKITA KAROLINA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA,
Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOKTOR APARATKA

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 ortodoncja (aparaty -), 35 prowadzenie sklepów tradycyjnych oraz internetowych w zakresie materiałów
papierniczych, kalendarzy, notesów, przyborów do pisania,
kosmetyczek, organizerów, odzieży, biżuterii, zabawek, gier,
książek i czasopism, usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych,
41 nauczanie pielęgnacji stomatologicznej, usługi nauczania
związane z branżą stomatologiczną, publikowanie, publikowanie elektroniczne, publikowanie tekstów edukacyjnych,
publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie tekstów
medycznych, publikowanie przewodników edukacyjnych
i szkoleniowych, usługi pisania blogów, udostępnianie filmów online nie do pobrania, 44 stomatologia kosmetyczna,
pomoc stomatologiczna, usługi dentystyczne, konsultacje
dentystyczne, usługi ortodontyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

509481
(220) 2020 01 27
BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU, Toruń
(znak słowno-graficzny)
NICOLAUS

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 aparatura do odczytywania kart, aplikacje
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje
do pobrania na smartfony, aplikacje komputerowe do pobrania, automatyczne maszyny do sortowania banknotów,
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bankomaty, czytniki kart, czytniki kart elektronicznych, czytniki kart kredytowych, drukowane karty bankowe [kodowane], drukowane karty bankowe [magnetyczne], elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych,
komputerowe bazy danych, elektroniczne karty chipowe,
elektroniczne karty chipowe kodowane, etui na karty kredytowe [dopasowane oprawki], karty bankowe [kodowane lub
magnetyczne], karty chipowe, karty debetowe kodowane
magnetycznie, karty do bankomatu [kodowane], karty kodowane, karty kodowane stosowane do elektronicznego transferu transakcji finansowych, karty kodowane z funkcjami zabezpieczenia do celów identyfikacyjnych, magnetyczne nośniki danych, karty kredytowe, karty kredytowe kodowane
magnetycznie, karty kredytowe z paskiem magnetycznym,
karty magnetyczne bankomatowe, karty płatnicze kodowane magnetycznie, karty wielofunkcyjne dla usług finansowych, karty z mikrochipami, karty zawierające elektronicznie
zarejestrowane dane, kodowane karty bankowe, kodowane
karty magnetyczne, kodowane przedpłacone karty kredytowe, kodowane przedpłacone karty płatnicze, magnetyczne
karty bankowe, magnetyczne karty kredytowe, magnetyczne nośniki danych zawierające nagrane oprogramowanie,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, oprogramowanie dla bankowości, oprogramowanie
do pobrania do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe do komunikacji,
umożliwiające klientom dostęp do informacji na temat rachunków bankowych i przeprowadzanie operacji bankowych, oprogramowanie komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, oprogramowanie komputerowe do sterowania i zarządzania aplikacjami
serwerów dostępowych, oprogramowanie komputerowe
dotyczące obsługi transakcji finansowych, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych, pobieralne
aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi,
pobieralne aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, sprzęt do odczytywania kart, terminale
do elektronicznego przetwarzania płatności kartami kredytowymi, karty kodowane stosowane do elektronicznego
transferu funduszy, terminale do kart kredytowych, terminale komputerowe do celów bankowych, terminale płatnicze,
bankomaty i liczarki pieniędzy, urządzenia do nagrywania
do nośników dźwięku i obrazu, urządzenia do rejestrowania
i nagrywania danych, urządzenia do sprawdzania autentyczności banknotów, 35 administrowanie działalnością gospodarczą, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, audyt przedsiębiorstw, badania ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, badania rynkowe, kompilowanie i systematyzowanie informacji w bankach danych, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych
i zarządzanie nimi, opracowywanie kampanii promocyjnych,
organizowanie imprez, wystaw, targów, i pokazów do celów
handlowych, promocyjnych i reklamowych, planowanie
działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prace biurowe, prognozy i analizy ekonomiczne, rachunkowość, księgowość i audyt, reklama i marketing, skomputeryzowane badania rynkowe, statystyczne badania rynkowe, usługi administracyjne w zakresie rejestracji
kart kredytowych, usługi rejestracji kart kredytowych, usługi
w zakresie informacji ekonomicznej dla celów działalności
gospodarczej, zarządzanie aktami finansowymi, 36 administracja w zakresie przyjmowania depozytów, administrowanie finansami, administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, administrowanie w zakresie funduszy powierniczych,
badania finansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem, bada-
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nie wypłacalności finansowej, banki z dostępem bezpośrednim np. przez Internet lub telefon [home banking], bankowe
usługi przyjmowania depozytów, bankowość domowa
[home banking], bankowość elektroniczna, bankowość kupiecka, bankowość online, bankowość prywatna, bankowość
telefoniczna, crowdfunding, depozyty kosztowności, dokonywanie transakcji finansowych, doradztwo finansowe, doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym],
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, działalność finansowa, elektroniczna bankowość poprzez globalną sieć
komputerową [bankowość internetowa], faktoring, finansowe (doradztwo -), finansowe (informacje -), finansowe usługi
bankowe, finansowe usługi bankowe w zakresie wpłacania
środków pieniężnych, finansowe usługi bankowe w zakresie
wypłacania środków pieniężnych, finansowe usługi konsultingowe, finansowe usługi związane z oszczędnościami, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, handel akcjami, handel walutami i wymiana walut, informacja finansowa w postaci kursów walut, informacja finansowa, usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, leasing finansowy, obrót towarami
giełdowymi i papierami wartościowymi, obsługa funduszy
powierniczych, obsługa kart do transakcji płatniczych, obsługa kart kredytowych i debetowych, obsługa programów
oszczędnościowych, obsługa zleceń stałych, opieka finansowa, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie finansów dla firm, organizowanie finansów
na kredyty hipoteczne, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
przetwarzanie płatności dotyczących kart kredytowych,
przetwarzanie płatności za pomocą kart kredytowych, rady
powiernicze, skomputeryzowane usługi informacyjne związane z działalnością bankową, ściąganie należności i faktoring, świadczenie finansowych usług leasingowych, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych,
ubezpieczanie ryzyka kredytowego [factoring], usługi aktuarialne, usługi aktuarialne dotyczące transakcji finansowych,
usługi bankowe związane z elektronicznym transferem funduszy, usługi bankowe dostępne za pomocą kart, usługi bankowości komercyjnej online, usługi depozytów sejfowych,
usługi doradztwa finansowego na rzecz bankowców, usługi
dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, usługi finansowe
dotyczące wydawania kart bankowych i kart debetowych,
usługi finansowe związane z kartami bankowymi, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi finansowej bankowości osobistej, usługi konsultingowe dotyczące udzielania pożyczek, usługi konsultingu finansowego, usługi maklerskie
i pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, usługi
udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi
w zakresie inwestowania środków pieniężnych, usługi w zakresie prywatnego lokowania i inwestowania kapitału wysokiego ryzyka, usługi związane z kartami płatniczymi, usługi
ubezpieczeniowe, weryfikacja czeków, wycena aktywów [finansowa], wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość,
nieruchomości], wydawanie kart kredytowych, zarządzanie
informacją finansową i usługi analityczne, zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi przelewów pieniężnych przy użyciu kart
elektronicznych, przetwarzanie transakcji kartą kredytową
na rzecz osób trzecich, 41 konferencje (organizowanie i prowadzenie -), kursy szkoleniowe w dziedzinie bankowości, nauczanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, szkolenie w zakresie bankowości, udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobra-
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nia), usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące bankowości,
usługi edukacyjne w zakresie bankowości, 42 umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania online
nie do pobrania, służącego do realizacji płatności elektronicznych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania uwierzytelniającego online nie do pobrania,
do kontrolowania dostępu oraz komunikacji z komputerami
i sieciami komputerowymi.
509566
(220) 2020 01 29
KROSSTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Krosno
(540) (znak słowny)
(540) KROSSTECH
(510), (511) 6 stojaki metalowe, stojaki na rowery, metalowe
stojaki na silniki, przenośne stojaki metalowe [konstrukcje],
metalowe stojaki do przechowywania rowerów, stojaki [konstrukcje] z metalu na rowery, stojaki podtrzymujące [konstrukcje] z metalu na rowery, wiaty rowerowe [konstrukcje]
z metalu, metalowe wiaty dla rowerów, metalowe zamki
do rowerów, metalowe urządzenia do parkowania rowerów,
zamki do rowerów, wieszaki z metalu, wieszaki na rowery,
wieszaki na opony, wieszaki na boksy dachowe, metalowe
wieszaki na obrazy, modułowe wiaty metalowe, wiaty z metalu, metalowe wiaty do przechowywania [blaszaki], wiaty
[budynki] z metalu, wiaty przystankowe [konstrukcje] z metalu, wiaty wykonane z metalowych, prefabrykowanych materiałów izolowanych, wiaty wykonane głównie z materiałów
metalowych.
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509707
(220) 2020 02 02
BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(210)
(731)

509706
(220) 2020 02 02
BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 02.09.15, 02.07.23, 19.03.03, 01.17.11, 25.01.15, 29.01.15
(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.

(531) 01.17.11, 02.09.25, 02.01.23, 16.03.17, 25.01.15, 29.01.14
(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.
509708
(220) 2020 02 02
BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 01.17.11, 02.09.25, 02.01.23, 16.03.17, 25.01.15, 29.01.14
(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
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do zabawy, latawce do zabawy, bańki mydlane do zabawy,
zabawki w postaci modeli edukacyjnych do składania, figurki
do zabawy, figurki edukacyjne do zabawy.
(210)
(731)
(540)
(540)
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(540) BOBER

509777
(220) 2020 02 06
PIOTROWSKI PAWEŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
DP DIETA PREMIUM

(531) 27.05.01, 26.01.21, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, kontraktowe usługi w zakresie
żywności, oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz,
usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie
gotowania posiłków, usługi w zakresie jedzenia na wynos,
usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie
sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności
i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia w napoje, usługi
zaopatrzenia w żywność, usługi cateringu dietetycznego,
usługi cateringowe, dostarczanie żywności dietetycznej
do odbiorców indywidualnych, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, doradztwo dietetyczne, doradztwo
w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo w zakresie
dietetyki i odżywiania, doradztwo żywieniowe, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo w zakresie odżywiania, poradnictwo żywieniowe, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo związane z dietą,
świadczenie usług w zakresie programów odchudzania,
udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego
i żywieniowego, udzielanie informacji o wartości odżywczej
produktów spożywczych, udzielanie informacji w zakresie
suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, udzielanie informacji
związanych z odżywianiem, usługi doradcze dotyczące odżywiania, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi doradcze związane z dietą, usługi doradztwa
w zakresie kontrolowania wagi, usługi doradztwa związane
z odchudzaniem, usługi doradztwa żywieniowego, usługi
świadczone przez dietetyków, usługi w zakresie kontrolowania wagi, usługi w zakresie planowania programów redukcji
wagi, usługi w zakresie odchudzania.
(210) 509839
(220) 2020 02 04
(731) Tekhpidtrymka-FM TOV, Kijów, UA
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 14.07.07, 14.07.09, 27.05.01
(510), (511) 37 asfaltowanie, budowa fabryk, budowa falochronów, budowa i konserwacja rurociągów, budowa i naprawa magazynów, budowa stoisk i sklepów targowych,
budownictwo, budownictwo podwodne, budownictwo
portowe, ciesielstwo, czyszczenie budynków od wewnątrz,
czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie i naprawa
kotłów, czyszczenie kominów, czyszczenie odzieży, czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów dezynfekcja, eliminacja
zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja o naprawach, instalacja i naprawa sprzętu ochrony przeciwpowodziowej, instalacja narzędzi na placach budowy, instalacja,
konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa
alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa
pieców, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie
i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń
zamrażalniczych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, instalowanie,
konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych,
izolowanie budynków, konserwacja basenów, konserwacja i naprawa palników konserwacja i naprawa samolotów,
konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja
mebli, konserwacja pojazdów, konserwacja, czyszczenie,
reperacja skór konsultacje budowlane, lakierowanie, ładowanie akumulatorów do pojazdów, ładowanie baterii telefonów komórkowych, malowanie, malowanie lub naprawa
znaków, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji
alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań, montaż wyposażenia
kuchennego, murarstwo, mycie, mycie pojazdów, nadzór
budowlany, naprawa aparatów fotograficznych, naprawa
i konserwacja projektorów filmowych, naprawa i konserwacja skarbców, naprawa i konserwacja zegarów i zegarków,
naprawa linii wysokiego napięcia, naprawa obuwia, naprawa opon, naprawa parasoli, naprawa parasoli przeciwsłonecznych, naprawa podwodna, naprawa pomp, naprawa
zamków, naprawy tapicerskie, nitowanie, odnawianie dzieł
sztuki, odnawianie instrumentów muzycznych, odśnieżanie,
ostrzenie noży, polerowanie pojazdów, ponowne cynowanie, pranie bielizny, pranie na sucho, pranie pieluch tekstylnych, prasowanie odzieży, regeneracja i napełnianie tonerów i tuszów, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo
zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub częściowo
zniszczonych, renowacja mebli, renowacja odzieży, roboty
wydobywcze [górnictwo], rozbiórka budynków, smarowanie pojazdów, sterylizacja narzędzi medycznych, strojenie
instrumentów muzycznych, szlifowanie papierem ściernym,
szlifowanie przy użyciu pumeksu, sztuczne naśnieżanie, tapetowanie, tapicerowanie mebli, tępienie szkodników, inne
niż w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie,
tynkowanie, układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi dezynsekcyjne inne niż dla
rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi do-

18

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

ładowywania pojazdów elektrycznych, usługi doradztwa
budowlanego, usługi eksploatacji kamieniołomów, usługi
elektryków, usługi hydrauliczne, usługi napraw awarii pojazdów, usługi porządkowania domów [sprzątanie], usługi stacji
obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], usługi stoczniowe,
usługi szczelinowania hydraulicznego, usługi w zakresie napełniania kartridżów na tusz, uszczelnianie budynków, wiercenie głębokich szybów naftowych lub gazowych, wiercenie
studni, wulkanizacja opon [naprawa], wynajem buldożerów,
wynajem koparek podsiębiernych, wynajem pomp do drenażu, wynajem pralek, wynajem sprzętu budowlanego,
wynajem sprzętu do czyszczenia dróg, wynajem żurawi,
wypożyczanie maszyn do czyszczenia, wypożyczanie suszarek do naczyń, wypożyczanie zmywarek, wyważanie opon,
zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed
korozją, zamiatanie dróg, doradztwo budowlane, lakiernictwo, doradztwo w zakresie napraw, brukarstwo, naprawa
zamków bezpieczeństwa, naprawa futra, renowacja futra,
konserwacja futra.
509863
(220) 2020 02 04
MYLAN HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

Nr ZT26/2020

plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne
do celów medycznych, suplementy diety, żywność dietetyczna do celów medycznych, żywność do celów medycznych, zioła do celów medycznych.
(210)
(310)
(731)
(540)
(540)

509978
(220) 2020 02 07
88569196
(320) 2019 08 07
(330) US
JUNO THERAPEUTICS, INC., Seattle, US
(znak słowno-graficzny)
Breyanzi

(531) 26.01.01, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do leczenia nowotworów i chorób autoimmunologicznych, preparaty
farmaceutyczne do leczenia chłoniaków, preparaty farmaceutyczne do hamowania wytwarzania cytokin, preparaty
farmaceutyczne modulujące układ odpornościowy, preparaty farmaceutyczne, mianowicie preparaty stosowane
przy leczeniu guzów, preparaty farmaceutyczne i biologiczne do immunoterapii, w tym terapii komórkami T, komórki
do celów medycznych lub klinicznych, zestawy diagnostyczne składające się głównie z komórek do celów medycznych
lub klinicznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

509990
(220) 2020 02 07
FROŃ KAROL SMC 24, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
SALES HUNTER

(531)

26.04.02, 26.03.01, 26.04.04, 26.04.08, 26.04.11,
26.04.13, 29.01.05, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i lecznicze, w szczególności do leczenia i zapobiegania dysfunkcjom seksualnym.
(210)
(731)
(540)
(540)

509874
(220) 2020 02 05
OWCZARCZAK KRYSTIAN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Pro-Esthetica

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne - kształcenie ustawiczne
dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane, 44 praktyka stomatologiczna, usługi medyczne.
(210) 509919
(220) 2020 02 06
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) JęczmieńOFF
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów medycznych, krople do celów medycznych,

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.01.08, 26.03.15
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży i kosmetyków, oraz agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej,
audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące
działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia
reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie,
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, ekonomiczne prognozy, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż
próbek, marketing ukierunkowany, marketing w ramach
wydawania oprogramowania, negocjowanie i rozliczanie
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transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie
umów biznesowych dla osób trzecich, opracowywanie CV
dla osób trzecich, optymalizacja wyszukiwarek do celów
promocji dodatkowej, outsourcing jako doradztwo biznesowe, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
poszukiwania w zakresie patronatu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
filmów reklamowych, profilowanie konsumentów do celów
komercyjnych lub marketingowych, promowanie towarów
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych,
przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji
personelu, publikowanie tekstów reklamowych, reklama,
reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie
koncepcji reklamowych, sporządzanie indeksów informacji
do celów handlowych lub reklamowych, statystyczne zestawienia, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych
abonentów, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych,
tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi lobbingu handlowego,
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób
trzecich, usługi public relations, usługi relacji z mediami, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie
wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, wyceny handlowe, wynajem bilbordów jako tablic
reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
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, zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 doradztwo zawodowe, fotoreportaże, informacja o edukacji, kształcenie praktyczne jako pokazy, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów jako zajęć szkoleniowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
przekazywanie know-how jako szkolenia, usługi edukacyjne
świadczone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły,
usługi klubowe jako nauczanie, usługi przekwalifikowania
zawodowego, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi trenerskie, usługi w zakresie oświaty
jako nauczanie, wypożyczanie symulatorów szkoleniowych.

(210)
(731)
(540)
(540)
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510009
(220) 2020 02 10
GRZĘDA MATEUSZ, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
MANI SMAKU

(531) 29.01.14, 27.05.01, 08.07.04
(510), (511) 43 usługi pizzerii, restauracji.
510052
(220) 2020 02 10
INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TYTANIT
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 wyroby chemiczne do celów rolniczych,
ogrodniczych i leśniczych, zwłaszcza wyroby biologiczne/
biotechnologiczne, w tym takie z/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.
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510059
(220) 2020 02 10
INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aTIUM
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 1 wyroby chemiczne do celów rolniczych,
ogrodniczych i leśniczych, zwłaszcza wyroby biologiczne/
biotechnologiczne, w tym takie z/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.
510094
(220) 2020 02 10
DARGIEWICZ JOANNA JD&P RZECZNICY PATENTOWI
JOANNA DARGIEWICZ & PARTNERS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) JD&P
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, zarządzanie w ramach prowadzonej działalności w zakresie udzielania licencji na towary i usługi
na rzecz osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, publikacja tekstów reklamowych, organizowanie
wystaw i targów dla celów promocyjnych, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, analizy kosztów, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania
dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe,
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, sta(210)
(731)
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tystyczne zestawienia, usługi pośrednictwa biznesowego
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, organizowanie wystaw i targów w celach
w celach handlowych lub reklamowych, obróbka tekstów,
powielanie dokumentów, tworzenie tekstów reklamowych,
41 usługi szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie wystaw dla celów edukacyjnych, usługi pisania i publikacji tekstów innych niż reklamowe, organizacja i obsługa kursów konferencji, sympozjów,
szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie własności intelektualnej, organizowanie konkursów w zakresie własności
intelektualnej, publikacja i wydawanie książek, czasopism i/
lub innych drukowanych materiałów informacyjnych w zakresie własności intelektualnej, usługi w zakresie tłumaczeń, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, udostępnianie
publikacji elektronicznych nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, edukacja prawna,
kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, nauczanie prawa,
publikowanie dokumentów z dziedziny prawa, w tym publikowanie online, publikowanie materiałów drukowanych
dotyczących prawa, szkolenia z zakresu świadczenia usług
prawnych, organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów
i wystaw o tematyce prawnej i biznesowej, 45 usługi rzeczników patentowych, usługi w zakresie ochrony własności
przemysłowej oraz doradztwo w tej dziedzinie, usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz doradztwo
w tej dziedzinie, reprezentowanie klientów przed urzędami
i sądami, przygotowywanie ekspertyz prawnych i prawno-patentowych, wykonywanie badań w zakresie własności
intelektualnej oraz w zakresie przedmiotów ochrony własności przemysłowej, usługi pomocy w sprawach spornych,
usługi licencjonowania przedmiotów własności przemysłowej, doradztwo oraz pomoc w zakresie ochrony własności
intelektualnej, zarządzanie prawami własności intelektualnej, pośrednictwo w obrocie oraz licencjonowaniu własności intelektualnej, usługi związane z bezpieczeństwem
własności intelektualnej, doradztwo w zakresie patentów
i wzorów użytkowych, badania techniczne i prawne w zakresie kwestii dotyczących ochrony własności przemysłowej, badania tytułów prawnych, badania dotyczące statusu
i pozycji marek na rynku, doradztwo w zakresie pozycjonowania marek, wycena wartości niematerialnych i prawnych, doradztwo w zakresie zarządzania i kradzieży praw
własności intelektualnej, usługi doradcze dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, egzekwowanie praw
do znaków towarowych, składanie wniosków o rejestrację
wzorów i znaków towarowych, usługi prawne dotyczące
nabywania własności intelektualnej, usługi monitorowania
i utrzymywania praw własności przemysłowej, usługi monitorowania prawnego, usługi doradcze związane z prawami
autorskimi oraz z naruszeniem praw autorskich, zarządzanie własnością przemysłową, zarządzanie własnością intelektualną, zarządzanie prawami autorskimi, usługi nadzoru
w dziedzinie własności intelektualnej, zarządzanie prawami
własności intelektualnej, pośrednictwo w obrocie prawami
własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, usługi prawne związane z rejestracją domen internetowych, rejestracja domen internetowych, reprezentowanie klientów w zakresie sporów związanych z domenami
internetowym, wynajem nazw domen internetowych, usługi
prawne, doradztwo prawne, w tym świadczone online, badania prawne, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
usług prawnych, badania i rozpoznania prawne, opracowywanie ekspertyz, opinii i analiz prawnych, opracowywanie
raportów dotyczących stanowienia i stosowania prawa,
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usługi arbitrażowe, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi pomocy w sprawach spornych,
alternatywne rozwiązywanie sporów, mediacje, licencjonowanie oprogramowania komputerowego w usługach prawnych, prawne administrowanie licencjami, usługi adwokackie, dostarczanie informacji prawnych, kompilacja informacji
prawnych, licencjonowanie baz danych jako usługi prawne,
licencjonowanie koncepcji franczyzowych jako usługi prawne, licencjonowanie materiałów drukowanych jako usługi
prawne, licencjonowanie materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo w ramach usług prawnych, monitorowanie
praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, organizowanie świadczenia usług prawnych, pomoc
prawna przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo
procesowe, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, w tym świadczone online, sporządzanie ekspertyz prawnych, sprawdzanie standardów i praktyk w celu
zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, usługi asystentów prawnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi prawne pro
bono, audyt zgodności z prawem.
(210)
(731)
(540)
(540)

510124
(220) 2020 02 12
DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, KROTOSZYN
(znak słowno-graficzny)
AQUA FRUTA

(531)

29.01.15, 27.05.01, 01.15.15, 26.01.01, 26.01.13, 26.01.19,
26.13.25
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, lody spożywcze, lody
i desery lodowe, lody wodne, sorbety, lody w proszku.

510197
(220) 2020 02 14
GARBACZ KRYSTYN PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANE GORBI, Imielin
(540) (znak słowny)
(540) POLIBET
(510), (511) 1 preparaty do konserwacji cegły (z wyjątkiem
farb i lakierów), preparaty do konserwacji kamienia (z wyjątkiem farb i lakierów), preparaty do konserwacji płytek (z wyjątkiem farb i lakierów), preparaty do konserwacji drewna
(z wyjątkiem farb i lakierów), preparaty do konserwacji metali
(z wyjątkiem farb i lakierów), środki do konserwacji betonu
(z wyjątkiem farb i lakierów), preparaty konserwujące stosowane w murarstwie (z wyjątkiem farb i lakierów), tworzywa
sztuczne w postaci dyspersji, środki zlepiające do betonu,
17 substancje do izolacji przeciw wilgoci w budynkach, zaprawy izolacyjne, związki chemiczne do uszczelniania.
(210)
(731)

(210) 510250
(220) 2020 02 18
(731) STEFANEK EDYTA ELITE, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) home & wall

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.05, 24.17.25, 29.01.12
(510), (511) 9 cyfrowe materiały edukacyjne i promocyjne
dotyczące sztuki, publikacje elektroniczne, katalogi i biuletyny informacyjne w formie elektronicznej, pliki multimedialne, pliki graficzne do pobrania, aplikacje mobilne
do obsługi galerii sztuki oraz aukcji, oprogramowanie komputerowe do obsługi galerii sztuki oraz aukcji, 16 obrazy,
akwarele, reprodukcje dzieł sztuki, reprodukcje graficzne,
reprezentacje graficzne, fotografiki, publikacje drukowane, drukowane reprodukcje obrazów, albumy, katalogi,
zdjęcia, materiały dla artystów, oprawy do fotografii i obrazów, sztalugi malarskie, pędzle do malowania, 20 ramy
do obrazów, listwy do obrazów, dekoracje wiszące, lustra
ścienne, lustra ozdobne, ramy do luster, 35 usługi handlu
w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, organizowanie i przeprowadzanie targów i aukcji dzieł sztuki, organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach
komercyjnych lub reklamowych, promowanie dzieł sztuki
artystów, publikacja testów dla celów promocji sprzedaży,
poszukiwania w zakresie patronatu, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych, administracyjne rozpatrywanie
zamówień związanych ze sprzedażą dzieł sztuki, informacja
handlowa na temat dzieł sztuki, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, także za pomocą środków przekazu na odległość, następujących towarów: świece, lampiony, świece
zapachowe, świece perfumowane, świece stołowe, świece
pływające, świece pochłaniające dym, lampy i materiały
oświetleniowe, rzeźby, płaskorzeźby, artykuły dekoracyjne,
ścienne materiały dekoracyjne, materiały ozdobne, tkaniny,
tapety, fototapety, obrazy, reprodukcje dzieł sztuki, reprodukcje graficzne, reprezentacje graficzne, fotografiki, publikacje drukowane, drukowane reprodukcje obrazów, albumy, katalogi, zdjęcia, oprawy do fotografii i obrazów, ramy
do obrazów, listwy do obrazów, dekoracje wiszące, lustra
ścienne, lustra ozdobne, ramy do luster, 40 usługi obróbki
materiałów, renowacje obrazów i ram, oprawianie obrazów,
41 wystawy sztuki, usługi galerii sztuki, usługi związane
z wystawami sztuki, usługi edukacyjne w zakresie sztuki,
usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone
przez galerie sztuki, organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, publikowanie tekstów innych niż reklamowe także za pośrednictwem internetu, udostępnianie
publikacji elektronicznych, udostępnianie treści audio, wideo
i multimediów online, usługi rozrywkowe i edukacyjne w postaci opracowywania, tworzenia i produkcji treści związanych z dziełami sztuki i twórcami, udostępnianie informacji
dotyczących wydarzeń związanych z dziełami sztuki.
(210) 510261
(220) 2020 02 17
(731) CISZEWSKA BEATA, Łódź;
PAWLAK MAGDALENA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLASTUŚ
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(531) 02.09.25, 02.09.15, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 41 informacja o edukacji, kształcenie praktyczne
[pokazy], nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], przedszkola, przekazywanie know-how [szkolenia],
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, szkoły
[edukacja], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 44 badania
przesiewowe, fizjoterapia, opieka pielęgniarska (medyczna -),
ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, porady medyczne dla
osób niepełnosprawnych, terapia mowy, usługi doradcze
w zakresie zdrowia, usługi medycyny alternatywnej, usługi
medyczne, usługi psychologów, usługi terapeutyczne.
(551) wspólne prawo ochronne
510268
(220) 2020 02 17
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L E H EMC PRz
(210)
(731)
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kowych, organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie imprez rozrywkowych
i kulturalnych, organizowanie imprez w celach kulturalnych,
rozrywkowych i sportowych, organizowanie imprez tanecznych, organizowanie imprez w celach rozrywkowych, organizowanie turniejów rekreacyjnych, organizowanie zajęć
rekreacyjnych, przeprowadzanie aktywności rozrywkowych,
udostępnianie kompleksów ze zjeżdżalniami wodnymi,
udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych,
udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych,
udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, udostępnianie obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw
dla dzieci, udostępnianie terenów rekreacyjnych w postaci
placów zabaw dla zwierząt domowych, udostępnianie terenów rekreacyjnych, usługi rekreacyjne dla osób starszych,
usługi w zakresie rekreacji, warsztaty do celów rekreacyjnych,
zapewnianie atrakcji odwiedzającym w celach rozrywkowych, zapewnianie imprez rekreacyjnych, zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, zapewnianie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym
powietrzu, zapewnianie zajęć rekreacyjnych, zapewnianie
zjeżdżalni wodnych do celów rekreacyjnych.
510355
(220) 2020 02 19
BIWAN MARTA CENTRUM DODATKÓW
I DYSTRYBUCJA CONTRA M, Dołuje
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M CONTRA

(210)
(731)
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 41 szkolenia specjalistyczne w zakresie projektowania urządzeń zgodnych z wymaganiami kompatybilności
elektromagnetycznej, 42 badania i ekspertyzy w zakresie
badania emisji i odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, wydawanie w tym zakresie certyfikatów, testowanie
odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na zaburzenia przewodzone i promieniowane, pomiar zaburzeń
elektromagnetycznych przewodzonych i promieniowanych.
510310
(220) 2020 02 19
FORTIS PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) INTENSIL
(510), (511) 5 leki na potencję, leki na zaburzenia erekcji, suplementy diety na potencję, suplementy diety na zaburzenia erekcji.
(210)
(731)

(210) 510339
(220) 2020 02 19
(731) CHROBAK-EILMES KATARZYNA, Smolec
(540) (znak słowny)
(540) Kopalnia Wrocław - Strefa Wakacji
(510), (511) 41 udostępnianie klubowych obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych,
świadczenie usług związanych z rekreacją wodną, administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, obsługa kompleksów ze zjeżdżalniami wodnymi, obsługa gości
na imprezach rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie
aktywności kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, organizacja i przeprowadzanie
imprez rozrywkowych, organizowanie festynów w celach
rekreacyjnych, organizowanie festynów w celach rozryw-

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 narożniki schodowe aluminiowe, 9 wsporniki
instalacji odgromowej, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub
hurtowej bądź sprzedaży on-line towarów: podłogi winylowe LVT, wykładziny podłogowe z PVC w rulonach i płatach,
płytki podłogowe PVC, wykładziny podłogowe dywanowe,
listwy przypodłogowe z MDF i drewnopodobne, profile
podłogowe, elastyczne okładziny ścienne, okładziny schodowe, aluminiowe listwy narożnikowe do schodów, płyty
z gresu szkliwionego, deski kompozytowe WPC do zabudowy balkonów, tarasów i chodników, profile ogrodzeniowe
WPC, płyty termoizolacyjne, membrany dachowe PVC, tworzywowe wsporniki instalacji odgromowej, folie tarasowe,
folie hydroizolacyjne, kleje przemysłowe, elastyczne maty
wytłumiające pod wykładziny i podłogi, masy niwelujące, masy gruntujące, środki dyspersyjne, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne w związku z pokryciami podłogowymi, profilami kompozytowymi WPC, materiałami
dekarskimi, artykułami chemii budowlanej, organizowanie
imprez, wystaw, targów i pokazów w celach handlowych
i/lub reklamowych, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie wprowadzania
na rynek nowych materiałów i wyrobów dla budowlanych
prac wykończeniowych, informacja handlowa, 37 usługi budowlano-remontowe w zakresie wykonywania pokryć podłóg, ścian, schodów, tarasów, balkonów i innych powierzchni
zewnętrznych, wykonywania ogrodzeń, wykonywania izola-
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cji dachów, tarasów oraz zbiorników wodnych, usługi dekarskie, usługi doradcze i informacyjne w zakresie wykonywania
pokryć podłóg, ścian, schodów, tarasów, balkonów i innych
powierzchni zewnętrznych, wykonywania ogrodzeń, wykonywania izolacji dachów, tarasów oraz zbiorników wodnych,
informacja budowlana.
(210)
(731)
(540)
(540)

510407
(220) 2020 02 20
LEJOWSKA MAŁGORZATA YELLOWSKY, Krościenko
(znak słowno-graficzny)
yellowsky

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego
i mediów, usługi organizowania targów i wystaw handlowych, produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja
materiałów reklamowych i reklam, produkcja materiałów reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów reklamowych, prezentacja firm
oraz ich towarów i usług w Internecie, poszukiwania w zakresie patronatu, pośrednictwo w zakresie reklamy, pomoc
w zarządzaniu w zakresie promocji działalności gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca
wizerunku firmy, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tożsamości korporacyjnej, pomoc dotycząca
zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, planowanie strategii marketingowych, plakaty reklamowe (rozlepianie -), pisanie tekstów reklamowych do celów
reklamowych i promocyjnych, pisanie scenariuszy do celów
reklamowych, organizowanie targów i wystaw, organizowanie targów handlowych w celach reklamowych, organizowanie promocji imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne, organizowanie losowania nagród
w celach reklamowych, organizowanie losowania nagród
w celach promocyjnych, organizowanie i przeprowadzanie
wydarzeń promocyjnych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich,
organizowanie działań reklamowych w kinach, organizacja
konkursów w celach reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych,
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opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych,
opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie
i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, ogłoszenia drobne, oferowanie próbek produktów,
oceny szacunkowe do celów marketingowych, ocena skutków wywieranych przez działania reklamowe na odbiorców,
obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, negocjowanie kontraktów reklamowych, modelki i modele do celów
reklamowych i promocji sprzedaży, marketing w ramach
wydawania oprogramowania, marketing ukierunkowany,
marketing towarów i usług na rzecz innych, marketing telefoniczny, marketing referencyjny, marketing internetowy, marketing imprez i wydarzeń, marketing handlowy [inny niż
sprzedaż], marketing finansowy, marketing dotyczący promocji, marketing cyfrowy, marketing bezpośredni, marketing afiliacyjny, kompilacja statystyk związanych z reklamą,
kompilacja reklam, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako
strony internetowe, kampanie marketingowe, informacja
marketingowa, indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, gromadzenie informacji
związanych z reklamą, elektroniczne publikowanie druków
w celach reklamowych, działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwania
konsultowanych online, dostarczanie informacji na temat reklamy, dostarczanie informacji marketingowej, dostarczanie
informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, doradztwo
w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, badanie
rynku, analizy w zakresie reklamy, analizy odbioru reklamy,
analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, analiza odbioru reklamy, aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, agencje reklamowe, agencja public relations, administrowanie zawodami w celach reklamowych,
administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, administrowanie konkursami w celach reklamowych, administrowanie dotyczące marketingu, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, usługi public relations, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo dotyczące reklamy prasowej, doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego,
doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych konsumentów, doradztwo w zakresie analizy nawyków i potrzeb nabywczych konsumentów świadczone za pomocą danych
sensorycznych, jakościowych i ilościowych, doradztwo w zakresie demografii do celów marketingowych, doradztwo
w zakresie marketingu produktów chemicznych, doradztwo
w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie
marketingu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące marketingu, doradztwo w zakresie promocji
sprzedaży, doradztwo w zakresie segmentacji rynku, doradz-
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two w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, doradztwo
w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, doradztwo
w zakresie wprowadzania do obrotu produktów chemicznych, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego,
dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych
w zakresie handlu elektronicznego, konsultacje dotyczące
optymalizacji wyszukiwarek, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reklamy, konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, konsultacje związane
z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, pomoc w zakresie marketingu, porady w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania
marketingowego, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, porady w zakresie marketingu,
promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, świadczenie doradczych usług marketingowych dla producentów,
usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, usługi doradcze dotyczące reklamy, usługi doradcze odnoszące się
do akcji promocyjnych, usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego,
usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców,
usługi doradztwa w zakresie marketingu, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi konsultacyjne w zakresie
marketingu bezpośredniego, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące promocji kampanii
pozyskiwania funduszy, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu dla kampanii
pozyskiwania funduszy, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi reklamowe w zakresie odzieży, wsparcie
w dziedzinie promocji biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, dystrybucja drukowanych
materiałów promocyjnych za pośrednictwem poczty, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży
katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak
i w kraju], dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur,
próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów
reklamowych drogą pocztową, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy,
dystrybucja ogłoszeń reklamowych, dystrybucja pocztowych przesyłek reklamowych i dodatków reklamowych dołączonych do zwykłych wydań, dystrybucja próbek reklamowych, dystrybucja produktów do celów reklamowych, dystrybucja prospektów do celów reklamowych, dystrybucja
prospektów i próbek do celów reklamowych, dystrybucja
prospektów i próbek, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tekstów reklamowych, dystrybucja ulotek,
broszur, druków i próbek do celów reklamowych, dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja ulotek reklamowych,
reklama korespondencyjna, rozpowszechnianie materiałów
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów
drukowanych], rozpowszechnianie broszur reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych przez
pocztę, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek,
broszur, ulotek informacyjnych i próbek], rozpowszechnianie
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ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie produktów
do celów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, rozpowszechnianie
reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet,
rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci
komunikacyjnej online w Internecie, rozprowadzanie próbek
dla celów reklamowych, usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem
poczty w celu przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania
istniejącej bazy klientów, usługi reklamowe w zakresie reklamy bezpośredniej świadczone w ramach korespondencji
masowej, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, dostarczanie powierzchni reklamowych w globalnej
sieci komputerowej, leasing billboardów reklamowych, organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, świadczenie
usług w zakresie reklamy komputerowej, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, udostępnianie
i wynajem powierzchni reklamowej, udostępnianie miejsca
na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, udostępnianie powierzchni reklamowej, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, udostępnianie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu reklamowego i powierzchni reklamowych, wynajem bilbordów
reklamowych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych],
wynajem billboardów, wynajem billboardów reklamowych,
wynajem czasu na emisję reklam w kinach, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem
materiałów reklamowych, wynajem pomocy reklamowych,
wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, wynajem powierzchni reklamowej w broszurach, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych,
wynajem powierzchni reklamowej w mieniu należącym
do kolei, wynajem powierzchni reklamowej w pociągach,
wynajem przestrzeni reklamowej on-line, wynajem przestrzeni reklamowych w Internecie na potrzeby ogłoszeń
o pracę, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem tablic do celów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, wypożyczanie billboardów cyfrowych, wypożyczanie materiałów
reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, wypożyczanie urządzeń reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych,
organizacja targów handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie zarządzania targami, przygotowywanie wystaw w celach komercyjnych, przygotowywanie wystaw w celach handlowych, przygotowywanie wystaw w celach biznesowych, przygotowywanie
wystaw do celów działalności gospodarczej, przygotowywanie pokazów w celach reklamowych, przygotowywanie pokazów w celach handlowych, przeprowadzanie wystaw
w celach handlowych, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych online, prowadzenie wystaw
w celach reklamowych, prowadzenie wystaw w celach biznesowych, prowadzenie targów w sektorze motoryzacyjnym, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, prowadzenie pokazów w zakresie dzia-
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łalności gospodarczej, prowadzenie pokazów handlowych,
promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, promocja targów do celów handlowych, pokazy mody w celach
promocyjnych [organizacja -], pokazy mody w celach handlowych, pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych],
planowanie i prowadzenie targów handlowych, wystaw
i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, organizowanie
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych,
promocyjnych i reklamowych, organizacja wystaw w celach
reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
organizacja wystaw kwiatów i roślin do celów handlowych
lub reklamowych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, administrowanie programami lojalności konsumenta, administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, administrowanie programów
lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, marketing towarów
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, obsługa
programów lojalnościowych, organizacja, prowadzenie
i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów
i programów motywacyjnych, organizowanie i zarządzanie
programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi,
organizowanie, obsługiwanie i nadzorowanie w zakresie programów motywacyjnych, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów motywacyjnych, organizowanie, przeprowadzanie
i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych planów motywacyjnych, promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez przyznawanie punktów
premiowych za używanie kart kredytowych, promowanie
sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych
dla klientów, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez administrowanie sprzedażowych i promocyjnych programów motywacyjnych ze znaczkami do wymiany, usługi
administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, usługi klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi programów lojalnościowych dla celów
handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi w zakresie programów lojalnościowych, zarządzanie hotelowymi
programami motywacyjnymi osób trzecich, zarządzanie
programami lojalnościowymi, zarządzanie programami lojalności klientów i programami motywacyjnymi, zarządzanie
programami lojalnościowymi wykorzystującymi znaczki
handlowe, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz promowania sprzedaży, zarządzanie
programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji,
zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwienia
uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych kart członkowskich, zarządzanie relacjami z klientami, usługi relacji z mediami, usługi lobbingu
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handlowego, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi doradztwa w zakresie public relations, prowadzenie badań
w dziedzinie public relations, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations, doradztwo w zakresie public relations, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo
w dziedzinie public relations, badania w zakresie public relations, dekoracja wystaw sklepowych, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, organizacja wystaw do celów
reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie pokazów
w celach reklamowych, organizowanie pokazów w celach
handlowych, pokaz handlowy [dla osób trzecich], pokazy
sprzętu fotograficznego [do celów reklamowych], pokazy
towarów, pokazy towarów dla celów reklamowych, pokazy
towarów do celów promocyjnych, pokazy towarów i usług
za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz
usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, prezentacje towarów i usług, prezentowanie produktów finansowych w mediach komunikacji dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, prezentowanie towarów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamowych,
usługi dekorowania wystaw w celach reklamowych, usługi
prezentowania produktów na wystawach sklepowych przez
modelki lub modeli, usługi reklamowe za pośrednictwem
reklamy na balonach, usługi w zakresie aranżacji wystaw
sklepów detalicznych, usługi w zakresie dekoracji okien
i aranżacji wystaw, usługi w zakresie dekorowania wystaw
sklepowych, usługi w zakresie organizowania pokazów towarów handlowych, usługi w zakresie pokazów towarów,
administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej,
nabywanie towarów i usług dla innych firm, świadczenie
usług porównania cen online, biznesowe usługi doradcze
i konsultacyjne, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, skomputeryzowane zarządzanie działalnością gospodarczą [na rzecz osób trzecich], skomputeryzowane zarządzanie biurem.
510410
(220) 2020 02 20
GUTOWSKA PAULINA MAIUS CONSULTING GROUP,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GOOD LAQ
(510), (511) 3 lakier do paznokci do celów kosmetycznych,
lakiery do paznokci, lakiery nawierzchniowe do paznokci,
podkłady do lakierów do paznokci, preparaty kosmetyczne
do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], odżywki do paznokci,
odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], kosmetyki do paznokci,
zmywacze do paznokci [kosmetyki], brokat do paznokci,
emalia do paznokci, krem do skórek wokół paznokci, olejek
do skórek wokół paznokci, preparaty do kuracji paznokci,
preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do wzmacniania paznokci, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, środki do usuwania paznokci żelowych, środki do usuwania skórek wokół paznokci, środki zmiękczające skórki przy
paznokciach, utwardzacze do paznokci, żel do paznokci,
zmywacze do paznokci, 8 pilniki do paznokci, pilniki do paznokci, elektryczne, pilniki do paznokci nieelektryczne, polerki do paznokci do manicure, polerki do paznokci, elektryczne
lub nieelektryczne, przybory do manicure i pedicure.
(210)
(731)
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510440
(220) 2020 02 21
BTL LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BTL LOGISTIK
(210)
(731)

01.17.03, 01.17.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.21, 27.05.23,
29.01.12
(510), (511) 39 usługi kurierskie w zakresie transportowania
ładunków, usługi kurierskie, transport drogą kurierską, dostawa towarów poprzez kuriera, dostawa paczek przez kuriera, usługi kurierskie dotyczące towarów, usługi kurierskie
w zakresie dostarczania towarów, usługi kurierskie w zakresie
dostarczania paczek, magazynowanie, usługi magazynowe,
magazynowanie towarów, magazynowanie paczek, magazynowanie dokumentów, magazynowanie i składowanie.
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(540) POLSKIE MŁYNY od 1904 roku POLSKA MĄKA
PSZENNA z najlepszej polskiej pszenicy

(531)

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

510477
(220) 2020 02 21
JURECZKO KRZYSZTOF STUDIO 13, Katowice
(znak słowno-graficzny)
meLove

(531) 05.13.01, 05.03.20, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 odzież ślubna, odzież wizytowa i balowa,
suknie ślubne, suknie, sukienki, spódnice, garnitury, marynarki, spodnie, koszule, bielizna, pończochy, skarpetki, obuwie
wizytowe i ślubne, nakrycia głowy, woalki, welony, krawaty,
rękawiczki, 35 organizowanie wystaw i pokazów w celach
handlowych i reklamowych, przedstawianie oferty handlowej dostępnej przez Internet, przekazywanie informacji
będących reklamą osób trzecich, w szczególności danych
związanych z ofertą handlową odzieży ślubnej i organizacją ceremonii ślubnych i wesel, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni i w sklepie z ubiorami
ślubnymi, balowymi, wieczorowymi, obuwiem i galanterią
ślubną w tym z sukniami ślubnymi, welonami, stroikami, woalkami, nakryciami głowy, rękawiczkami, bielizną, podwiązkami, krawatami, pończochami, marynarkami, spodniami,
koszulami, poszetkami, butonierkami.
(210) 510488
(220) 2020 02 21
(731) POLSKIE MŁYNY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(531)

05.07.02, 01.15.11, 06.19.09, 08.07.25, 11.03.25, 11.01.09,
07.01.13, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 mąka pszenna.
(210) 510509
(220) 2020 02 21
(731) Orkla Foods Finland Oy, Turku, FI
(540) (znak słowny)
(540) AHTI
(510), (511) 29 śledzie, nieżywe, konserwowane ryby, konserwy rybne.
(210) 510554
(220) 2020 02 24
(731) STĄŻKA-GAWRYSIAK AGNIESZKA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DYLEMATKI
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania audio i video, filmy, e-booki, biuletyny elektroniczne do pobrania,
edukacyjne materiały do pobrania, 16 książki, książki dotyczące tematyki zdrowia psychicznego ludzi, wychowania
dzieci, rodzinnej, 35 publikowanie tekstów reklamowych,
usługi reklamowe, organizowanie kampanii reklamowych,
usługi w zakresie marketingu i prezentacji, dostarczanie informacji w sieci Internet, publikowanie materiałów elektronicznych w sieci Internet, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe
związane z tematyką zdrowia psychicznego ludzi, wychowania dzieci, rodzinnej, organizowanie grup dyskusyjnych związanych z tematyką zdrowia psychicznego ludzi, wychowania
dzieci, rodzinnej, organizowanie i prowadzenie warsztatów
w tym w trybie online, organizowanie i prowadzenie szkoleń
w tym w trybie online, organizowanie i prowadzenie konkursów w sieci Internet, publikowanie tekstów w trybie online,
prowadzenie blogów, wydawanie i publikowanie książek,
zwłaszcza dotyczących tematyki zdrowia psychicznego, wychowania dzieci, rodzinnej.
(210)
(731)
(540)
(540)

510561
(220) 2020 02 24
STĄŻKA-GAWRYSIAK AGNIESZKA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
DyleMatki Agnieszka Stążka-Gawrysiak
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(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania audio i video, filmy, e-booki, biuletyny elektroniczne do pobrania,
edukacyjne materiały do pobrania, 16 książki, książki dotyczące tematyki zdrowia psychicznego ludzi, wychowania
dzieci, rodzinnej, 35 publikowanie tekstów reklamowych,
usługi reklamowe, organizowanie kampanii reklamowych,
usługi w zakresie marketingu i prezentacji, dostarczanie informacji w sieci Internet, publikowanie materiałów elektronicznych w sieci Internet, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe
związane z tematyką zdrowia psychicznego ludzi, wychowania dzieci, rodzinnej, organizowanie grup dyskusyjnych związanych z tematyką zdrowia psychicznego ludzi, wychowania
dzieci, rodzinnej, organizowanie i prowadzenie warsztatów
w tym w trybie online, organizowanie i prowadzenie szkoleń
w tym w trybie online, organizowanie i prowadzenie konkursów w sieci Internet, publikowanie tekstów w trybie online,
prowadzenie blogów, wydawanie i publikowanie książek,
zwłaszcza dotyczących tematyki zdrowia psychicznego, wychowania dzieci, rodzinnej.
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(531)

07.03.11, 07.01.04, 05.13.08, 05.03.13, 27.05.01, 26.04.01,
26.04.15, 26.04.16, 26.04.22, 29.01.12
(510), (511) 29 oliwki [przetworzone], oliwki nadziewane,
oliwki, suszone, pasta z oliwek, oliwa z oliwek hummus [pasta z ciecierzycy], tahini (pasta z sezamu), pasta z bakłażanów,
papryka, przetworzona, papryka grillowana, papryka suszona,
pasta z papryki, pomidory suszone, pomidory suszone w zalewie, pasty z wielu warzyw, 30 makarony, ryż, ryż w liściach
winogron (dolmadakia), ocet balsamiczny, krem balsamiczny,
papryka jako przyprawa, 31 oliwki świeże, papryka świeża.
510762
(220) 2020 02 28
GREEK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORIENT TASTE ASIAN FOOD
(210)
(731)

510674
(220) 2020 02 26
MIELNICKA BEATA ZAKŁAD OSUSZANIA
I ZABEZPIECZENIA PRZECIWWILGOCIOWEGO
ELEKTROOSMOZA III, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BlockAqua
(210)
(731)

(531)
(531) 01.15.03, 01.15.15, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.12
(510), (511) 11 urządzenia do osuszania, odsalania i odgrzybiania metodą elektroosmozy ścian budynków, 35 usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej, wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu urządzeń do osuszania, odsalania i odgrzybiania metodą elektroosmozy ścian budynków, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, hurtowej, wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu urządzeń do osuszania, odsalania i odgrzybiania metodą elektroosmozy ścian budynków oraz świadczonych usług
osuszania, odsalania, odgrzybiania i izolacji przeciwwilgociowej ścian budynków oraz usług ozonowania pomieszczeń,
reklama urządzeń do osuszania, odsalania i odgrzybiania
metodą elektroosmozy ścian budynków, 37 usługi osuszania, odsalania i odgrzybiania metodą elektroosmozy ścian
budynków, usługi izolacji przeciwwilgociowej ścian budynków, usługi ozonowania pomieszczeń.
510701
(220) 2020 02 27
GREEK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATHINA

(210)
(731)

07.03.11, 24.17.02, 01.03.02, 26.13.01, 27.05.01, 27.05.24,
26.04.16, 26.04.22, 29.01.13
(510), (511) 29 pulpy owocowe, mleko kokosowe, imbir marynowany, pędy bambusa suszone, pędy bambusa w zalewie, mini kolby kukurydzy w zalewie, 30 sos ostrygowy, sos
sojowy, sos teriyaki, 31 świeże pędy bambusa, świeży imbir,
świeże mini kolby kukurydzy.
510778
(220) 2020 02 28
PISKOREK ANDRZEJ, Nowa Wieś; PISKOREK ADAM,
Nowa Wieś; PISKOREK ANTONI, Nowa Wieś
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piskorek 1938

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.15, 26.01.17, 26.01.18,
27.07.01, 05.07.02
(510), (511) 30 kawa, czekolada, produkty zbożowe, batoniki zbożowe, potrawy na bazie mąki, makarony, żur, zakwas,
żurek na zakwasie, barszcz czerwony na zakwasie, barszcz
biały, wyroby piekarnicze, pieczywo pszenne i żytnie, chleb,
chleb bezdrożdżowy, chlebki w formie miseczek do żurku,
chleb na zakwasie, kwas chlebowy, zaczyn z drożdży, bułki
na rozczynie, bułeczki słodkie, pieczywo imbirowe, bułka
tarta, chipsy, ciasta, ciasta mączne, drożdżówki, mięso w cieście, mięso zapiekane w cieście, gofry, kluski, gotowe potrawy na bazie klusek, przekąski zbożowe, ciastka, ciasteczka,
herbatniki, suchary, pizza, kanapki, pierożki na bazie mąki,
tarty (z owocami), wyroby cukiernicze, dekoracje cukiernicze
do ciast, chałwa, piernik, wyroby cukiernicze na bazie owsa,
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napoje na bazie zakwasu, żywność na bazie mąki, mąka, kasze spożywcze, przyprawy, ocet piwny, miód, lody, 35 handel
detaliczny i hurtowy związany z artykułami spożywczymi,
reklama, informacja handlowa, udzielanie porad konsumentom, telemarketing, reklama prasowa, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych: ulotki, prospekty, druki, 43 usługi
gastronomiczne: prowadzenie barów, bufetów, restauracji,
stołówek, barów szybkiej obsługi jako snack-bary, przygotowywanie żywności i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, podawanie potraw i napojów, usługi cateringowe.
(551) wspólne prawo ochronne
510801
(220) 2020 02 28
GT IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łańcut
(540) (znak słowny)
(540) KERNAU Witaj w domu
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie kupować i oglądać w sklepach, a także za pośrednictwem Internetu następujące towary: sprzęt gospodarstwa domowego, a w szczególności: miksery elektryczne do celów domowych, młynki
domowe elektryczne, roboty kuchenne elektryczne, czajniki
elektryczne, elektryczne ekspresy do kawy, frytkownice elektryczne, kuchenny sprzęt elektryczny, kuchenki mikrofalowe,
lodówki, palniki kuchenek, pralki, piekarniki, rożen kuchenny,
szybkowary.
(210)
(731)

510824
(220) 2020 02 28
DOBRZYŃSKI ADAM PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE TEGRO ADAM
DOBRZYŃSKI IMPORT EXPORT, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAFETICULT
(210)
(731)

(531) 26.03.04, 26.03.24, 26.01.10, 24.15.15, 27.05.01
(510), (511) 9 rękawice ochronne, rękawice robocze stosowane w przemyśle.
510829
(220) 2020 02 28
DOBRZYŃSKI ADAM PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE TEGRO ADAM
DOBRZYŃSKI IMPORT EXPORT, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) SAFETICULT
(510), (511) 9 rękawice ochronne, rękawice robocze stosowane w przemyśle.
(210)
(731)

510866
(220) 2020 03 02
RUCKZUCK.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFIDOMO

(210)
(731)

Nr ZT26/2020

(531) 26.07.25, 26.02.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej,
usługi handlu elektronicznego, usługi sprzedaży wysyłkowej w związku z następującymi towarami: drzwi do mebli,
drzwi metalowe, drzwi niemetalowe, dzwonki do drzwi
niemetalowe, dzwonki do drzwi nieelektryczne, elektryczne dzwonki do drzwi, elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, gumowe ograniczniki do drzwi, drzwi harmonijkowe, hydrauliczne urządzenia do otwierania drzwi hydrauliczne zamknięcia drzwi, klamki do drzwi metalowe, klamki
do drzwi niemetalowe, okucia do drzwi metalowe, wizjery
do drzwi [judasze], meble, meble kuchenne, meble biurowe, meble ogrodowe, meble szkolne, środki do polerowania podłóg i mebli, rolety okienne tekstylne, wewnętrzne
rolety papierowe, rolety wewnętrzne okienne, panele
podłogowe, podłogi drewniane, elementy oświetlenia
LED, systemy fotowoltaiczne, ogniwa słoneczne, 37 usługi
montażu: drzwi, okien, podłóg, mebli, kuchni, oświetlenia
LED, systemów energooszczędnych, systemów fotowoltaicznych, ogniw słonecznych, usługi prac wykończeniowych
mieszkań, domów, usługi aranżacji wnętrz, ogrodów i pomieszczeń biurowych, 42 usługi konsultacyjne dotyczące
architektury, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], projektowanie urbanistyczne, projektowanie dekoracji wnętrz,
projektowanie układów oświetlenia LED, projektowanie
systemów fotowoltaicznych.
510914
(220) 2020 03 03
SEGAFREDO ZANETTI POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SELECT YOUR pleasure

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 30 kawa, kawa mielona, kawa w postaci całych
ziaren, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, 35 usługi sprzedaży związane z kawą, usługi reklamowe, usługi w zakresie
promocji.
510947
(220) 2020 03 03
RIVABELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE PARK KRAKÓW

(210)
(731)

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(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 billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie nośników reklamowych i miejsc
na reklamę, tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych,
uaktualnianie materiału reklamowego, reklamy korespon-
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dencyjne, 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.
510950
(220) 2020 03 03
ABERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ABERON
(210)
(731)

(531) 26.02.07, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych, 9 bufory elektryczne, elektryczne sterowniki zaworów
automatycznych, sterowniki elektryczne, sterowniki automatyki przemysłowej, sterowniki urządzeń i oprogramowania
wbudowanego w urządzenia, 11 bojlery do instalacji grzewczych, bojlery elektryczne, bojlery grzewcze, palniki, bojlery
i podgrzewacze, grzejniki elektryczne jako kaloryfery, grzejniki jako kaloryfery, kaloryfery elektryczne, kotły grzewcze,
instalacje grzewcze, instalacje grzewcze do użytku przemysłowego, elektryczne instalacje grzewcze, elektryczne podgrzewane zbiorniki na gorącą wodę, reagujące na zmiany
temperatury sterowniki do automatycznych zaworów jako
części instalacji grzewczych, sterowniki elektromagnetyczne do automatycznej obsługi zaworów jako części instalacji grzewczych, urządzenia grzewcze, urządzenia grzewcze
do pomieszczeń mieszkalnych, urządzenia elektryczne
do ogrzewania, urządzenia zasilające, urządzenia grzewcze
podłogowe, zbiorniki chłodzące do pieców, ciśnieniowe
zbiorniki wody.
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(210) 510951
(220) 2020 03 03
(731) STEĆ ELŻBIETA, Pysznica
(540) (znak słowny)
(540) ELISTE
(510), (511) 16 kalendarze, kartonowe pudełka na prezenty,
kartony na prezenty, materiały drukowane, notatniki, opakowania na prezenty, papierowe etykietki na prezenty, papierowe torby na prezenty, pudełka na prezenty, pudełka kartonowe na drobne upominki, terminarze, torby na prezenty,
wizytówki, 26 kwiaty sztuczne, kompozycje z kwiatów sztucznych, wstążki do pakowania prezentów, 35 usługi sprzedaży
hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) towarów obejmujących: kalendarze, kartonowe
pudełka na prezenty, kartony na prezenty, materiały drukowane, notatniki, opakowania na prezenty, papierowe etykietki
na prezenty, papierowe torby na prezenty, pudełka na prezenty, pudełka kartonowe na drobne upominki, terminarze, torby
na prezenty, wizytówki, kwiaty sztuczne, kompozycje z kwiatów sztucznych, wstążki do pakowania prezentów, marketing,
reklama w tym: reklama internetowa, reklama banerowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna towarów obejmujących:
kalendarze, kartonowe pudełka na prezenty, kartony na prezenty, materiały drukowane, notatniki, opakowania na prezenty, papierowe etykietki na prezenty, papierowe torby na prezenty, pudełka na prezenty, pudełka kartonowe na drobne
upominki, terminarze, torby na prezenty, wizytówki, kwiaty
sztuczne, kompozycje z kwiatów sztucznych, wstążki do pakowania prezentów oraz usług obejmujących: doradztwo
w zakresie planowania przyjęć, obsługę gości na imprezach
rozrywkowych, organizację i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizację przyjęć, organizowanie balów, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, planowanie przyjęć,
naukę układania kompozycji kwiatowych, usługi wypożyczania aranżacji kwiatowych, usługi w zakresie układania kwiatów, usługi w zakresie projektowania kompozycji kwiatowych,
kwiaciarstwo, wypożyczanie kwiatów, publikowanie tekstów
o charakterze reklamowym i promocyjnym, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie targów, wystaw
i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży, 41 doradztwo w zakresie planowania przyjęć, obsługa gości na imprezach rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie imprez
rozrywkowych, organizacja przyjęć, organizowanie balów,
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, planowanie
przyjęć, nauka układania kompozycji kwiatowych, 44 usługi
wypożyczania aranżacji kwiatowych, usługi w zakresie układania kwiatów, usługi w zakresie projektowania kompozycji
kwiatowych, kwiaciarstwo, wypożyczanie kwiatów.
510952
(220) 2020 03 04
EWELINA SZCZEPOCKA POLSKI INSTYTUT ROZWOJU
MARKI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOBIECA MARKA ROKU 2020 KLASA I STYL

(210)
(731)
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(531)

01.01.05, 24.05.03, 24.09.10, 24.15.21, 24.17.08, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 35 promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, promocja, reklama i marketing stron internetowych
on-line, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), zarządzanie promocją sławnych osób, promowanie
[reklama] działalności gospodarczej, reklama, reklama i marketing, reklama biznesowych stron internetowych, reklama
i usługi reklamowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

511059
(220) 2020 03 06
ZMORSKI ANDRZEJ FITOLEK, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
FITOLEK

(531) 03.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
511068
(220) 2020 03 06
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE SOCAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Żarki-Letnisko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SOCAR
(210)
(731)

(531) 07.11.15, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 budowa infrastruktury kolejowej, budowa
linii kolejowych, budowanie dróg kolejowych, budowa autostrad, budowa mostów, budowa jezdni, budowa dróg,
budowa tuneli, konserwacja torów kolejowych, spawanie
do celów naprawczych, regeneracja silników pojazdów, wynajem maszyn budowlanych, wynajem sprzętu do robót
ziemnych, 42 projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie systemów inżynierii budowlanej z zakresu infrastruktury kolejowej, opracowywanie badań technicznych,
testowanie, analiza i wycena towarów i usług osób trzecich
do celów certyfikacji.
511095
(220) 2020 03 07
EVPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EVPS

(210)
(731)

(531) 24.15.01, 24.15.08, 27.05.01
(510), (511) 7 aparatura do dostarczania energii [generatory].
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(210) 511181
(220) 2020 03 08
(731) TRZCIŃSKA-BAKALARZ MALWINA MEDIA, Wołomin
(540) (znak słowny)
(540) Bakusiowo
(510), (511) 35 usługi marketingowe, kampanie marketingowe, informacja marketingowa, marketing cyfrowy, marketing
ukierunkowany, marketing internetowy, reklama i marketing,
marketing dotyczący promocji, administrowanie dotyczące
marketingu, dostarczanie informacji marketingowej, planowanie strategii marketingowych, opracowywanie ankiet
marketingowych, analiza trendów marketingowych, marketing imprez i wydarzeń, usługi konsultacyjne w zakresie
marketingu, usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi
reklamowe i marketingowe online, usługi konsultingowe
w zakresie marketingu internetowego, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych,
produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych,
produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, marketing towarów i usług na rzecz innych, usługi marketingowe
świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych,
usługi promocyjno - marketingowe przy użyciu mediów
audiowizualnych, dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, marketing towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję kuponów, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych
imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi
reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej,
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych
lub reklamowych, usługi pośrednictwa w handlu, usługi
konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą mebli, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży
wysyłkowej odzieży, administrowanie sprzedażą, promocja
sprzedaży, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, usługi
w zakresie promocji sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie kwiatów, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, administrowanie i organizacja usług sprzedaży
wysyłkowej, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, pozyskiwanie umów
na zakup i sprzedaż towarów i usług, usługi public relations,
prowadzenie badań w dziedzinie public relations, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations, usługi doradztwa w zakresie public
relations, 41 usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, wydawanie
czasopism, wydawanie biuletynów, usługi wydawnicze
w zakresie książek i czasopism, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, usługi publikacji, publikowanie
elektroniczne, publikowanie książek, publikowanie tekstów,

Nr ZT26/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

udostępnianie publikacji elektronicznych, publikowanie
multimedialne książek, publikowanie drogą elektroniczną,
udostępnianie publikacji on-line, publikacja multimedialna
materiałów drukowanych, multimedialne wydania publikacji
elektronicznych, przygotowywanie tekstów do publikacji,
usługi w zakresie publikacji książek, szkolenia z zakresu public relations, szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych,
kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego
związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem,
usługi doradcze w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie
szkoleń biznesowych.
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ochronnych dla motocyklistów, artykułów odzieży ochronnej dla motocyklistów do ochrony przed wypadkami lub
urazami.
511579
(220) 2020 03 18
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA
AKCYJNA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) J

(210)
(731)

511246
(220) 2020 03 11
MEBLOLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Działdowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEBLE +
(210)
(731)

(531) 24.17.05, 24.13.09, 24.13.23, 26.04.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego
związane ze sprzedażą mebli i akcesoriów meblowych, usługi internetowej sprzedaży detalicznej i hurtowej mebli i akcesoriów meblowych, prowadzenie salonów sprzedaży mebli
i akcesoriów, usługi sklepów detalicznych w branży meblowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna mebli i akcesoriów meblowych, prowadzenie agencji importowo-eksportowych
dla osób trzecich w zakresie mebli i akcesoriów meblowych,
reklama, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci
próbek, druków, prospektów i broszur, reklamy, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych,
wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam.
511360
(220) 2020 03 11
ART-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Art-Pol.pl

(210)
(731)

(531) 01.05.02, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów dekoracji wnętrz, mebli oraz upominków.
(210)
(731)
(540)
(540)

511538
(220) 2020 03 16
BRODA MAREK ZIELARZ, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
HORN Helmets

(531) 25.07.08, 27.05.01
(510), (511) 9 kaski motocyklowe, kaski ochronne dla motocyklistów, artykuły odzieży ochronnej dla motocyklistów
do ochrony przed wypadkami lub urazami, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji, w tym sprzedaż w sklepach stacjonarnych a także sprzedaż realizowana za pomocą Internetu
i aukcji internetowych: kasków motocyklowych, kasków

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.21, 24.01.03, 24.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety dla sportowców, odżywcze
suplementy diety, dodatki dietetyczne, witaminy i preparaty
witaminowe, 9 odzież ochronna zabezpieczająca przed wypadkami lub urazami, osłony oczu, etui na okulary, etui
na pince-nez, gwizdki alarmowe ostrzegawcze, karty magnetyczne do identyfikacji osób, karty magnetyczne kodowane,
lornetki, lunety, pince-nez, tablice ogłoszeń elektroniczne, interfejsy, dyski CD, dyski DVD, publikacje w formie elektronicznej do pobrania, 11 latarki, latarki kieszonkowe, lampki nocne,
14 medale, pamiątkowe odznaki z metali szlachetnych,
ozdobne zapinki, breloczki, figurki z metali szlachetnych, puchary z metali szlachetnych, biżuteria, bransoletki [biżuteria],
broszki [biżuteria], kolczyki, breloczki ozdobne do kluczy,
spinki i szpilki do krawatów, spinki do mankietów, żetony miedziane, monety, ozdoby [biżuteria], posągi z metali szlachetnych, posążki z metali szlachetnych, zegarki, zegarki na rękę,
zegary, 16 artykuły biurowe, artykuły piśmiennicze, albumy,
afisze, artykuły papiernicze, bloczki do pisania, bloki do pisania [listowe], broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma
[periodyki], pióra i długopisy, drukowane materiały szkoleniowe i instruktażowe, dzienniki, sportowe karty do kolekcjonowania, foldery, fotografie, kalendarze, kalendarze z kartkami
do zdzierania, kartki okolicznościowe, karty pocztowe, klej
do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, koperty [artykuły piśmienne], naklejki adresowe, naklejki [materiały
piśmienne], nalepki, notatniki, notesy podręczne, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], ołówki, ołówki automatyczne,
opakowania z tworzyw sztucznych, papeteria, papier listowy,
papier pakowy, papier srebrny, papier świecący, pieczęcie
[stemple], plakaty, prospekty, proporczyki z papieru, piórniki,
pudełka na prezenty, papierowe pudełka do pakowania, segregatory, skoroszyty, stemple do pieczętowania, torebki
do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, emblematy
papierowe, torby papierowe, torby na prezenty, zakładki, zakładki do książek, zeszyty, 18 aktówki, dyplomatki, parasole
przeciwsłoneczne i przeciwdeszczowe, parasolki przeciwsłoneczne i przeciwdeszczowe, portfele, portmonetki, smycze,
tornistry szkolne, torby, walizki, teczki, 20 dekoracje wiszące
[ozdoby], figurki wykonane z gipsu, poduszki, wyroby artystyczne wykonane z drewna, pudełka z tworzyw sztucznych,
podkładki z tworzyw sztucznych, statuetki z drewna, wosku,
gipsu lub tworzyw sztucznych, statuetki z bursztynu, figurki
drewniane, 21 butelki, bidony, dzbany, kubki nie z metali szlachetnych, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, kufle, klosze do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera, maselniczki, otwieracze do butelek, ozdoby szklane, ozdoby
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kryształowe, ozdoby z porcelany, pałeczki do koktajli, patery,
puchary z porcelany, statuetki ze szkła, statuetki z porcelany,
wazony, zastawa stołowa, kufle z metali szlachetnych, kubki
z metali szlachetnych, 22 torby do pakowania z materiałów
tekstylnych, worki do pakowania z materiałów tekstylnych,
24 bielizna pościelowa i koce, chorągiewki z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, chusteczki do nosa z materiałów tekstylnych, koce wełniane, narzuty na łóżko, obrusy,
pledy, ręczniki, tekstylne flagi i proporce, sztandary, 25 odzież,
bandany na szyję, bezrękawniki, bielizna, bluzy, buty sportowe, bluzki koszulowe, chusty [odzież], czapki [nakrycia głowy],
czapki sportowe, czepki kąpielowe, daszki przeciwsłoneczne,
fartuchy, fulary, garnitury, getry, kalosze, kamizelki, kapelusze,
kąpielówki, koszulki piłkarskie, koszulki z krótkim lub z długim
rękawem, koszulki gimnastyczne, koszule, kombinezony, korki
do butów piłkarskich, krawaty, kurtki, legginsy, nakrycia głowy, obuwie, obuwie sportowe, odzież dla automobilistów,
odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież treningowa,
peleryny, podkoszulki, piżamy, pulowery, pantofle domowe,
pantofle kąpielowe, rękawiczki, szale, szaliki, szorty, skarpety
sportowe, skarpetki, spódnice, stroje kąpielowe, stroje plażowe, swetry, szlafroki, sukienki, spodnie, spodenki, szelki, t-shirty, trykoty, antypoślizgowe przybory do obuwia, paski,
26 emblematy wyszywane, sznurówki, numery startowe,
ozdoby do włosów, pompony dla cheerleaderek, smycze [paski] do noszenia, kokardy, rozety, 28 artykuły sportowe, artykuły gimnastyczne, balony do zabawy, bańki mydlane, bąki
[zabawki], baseny kąpielowe [zabawki], bibeloty [zabawki
na przyjęcia], bloki startowe [artykuły sportowe], bobsleje,
bodyboard, broń do szermierki, butelki do karmienia lalek,
buty łyżwiarskie, cukierki - petardy, deski surfingowe, deski
windsurfingowe, deski do pływania, deski snowboardowe,
domki dla lalek, dyski sportowe, deskorolki, ekrany maskujące
[artykuły sportowe], ekspandery [ćwiczenia], elektroniczne
tarcze, gry, gry towarzyskie, gry elektroniczne, gry mechaniczne, gry planszowe, grzechotki, hantle, hulajnogi [zabawki],
huśtawki, karty do gry, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów
zabawkowych, kapoki do pływania, konfetti, konie na biegunach [zabawki], kukiełki, kije hokejowe, lalki, lotki [gry], latawce, łóżka dla lalek, łuki do strzelania, łyżwy, łyżworolki, maski
zabawkowe, maski karnawałowe, maskotki, ochraniacze
do uprawiania sportu, ozdoby choinkowe, papierowe czapeczki na przyjęcia, piniaty, pistolety zabawkowe, pojazdy
[zabawki], piłki do gry, przyrządy do gimnastyki, przyrządy
do zjeżdżania z góry po śniegu, puzzle, rakiety tenisowe, ringo, łyżworolki, rzutki strzelnicze, rzutki, strzałki, sprzęt sportowy, sanki, stoły do piłkarzyków, suspensoria dla sportowców,
tarcze strzelnicze, trampoliny, torby przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, ubranka dla lalek, urządzenia do domowych gier wideo, worki treningowe, zabawki, zabawki ruchome, zabawki wypchane, zabawki pluszowe, zabawki dla
zwierząt domowych, zdrapki do gier loteryjnych, żetony
do gier, 29 chipsy ziemniaczane, napoje na bazie mleka, jogurt, kefir, krem na bazie masła, masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, masło z orzechów kokosowych,
maślanka, mleko, napoje mleczne lub z przewagą mleka, produkty mleczne, ser, serwatka, śmietana, suszone grzyby jadalne, warzywa przetworzone, warzywa suszone, owoce przetworzone, owoce suszone, owoce w puszkach, orzechy jadalne, 30 czekolada, ciastka, ciasta, cukierki, guma do żucia, herbata, kawa, lizaki, lody, słodycze nielecznicze, kanapki, płatki
zbożowe, chrupki zbożowe, kukurydza prażona, 32 wody mineralne, bezalkoholowe napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje witaminizowane, napoje wzbogacone
substancjami odżywczymi, napoje sportowe wzbogacone
proteinami, woda pitna z witaminami, bezalkoholowe napoje
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musujące, piwo, 33 napoje alkoholowe [z wyjątkiem piwa],
34 tytoń, zapałki, papierosy, cygara, papierośnice, popielniczki, zioła do palenia, cygarniczki, zapalniczki dla palaczy, pudełka na cygara, cygarniczki, 35 administrowanie sprzedażą, administrowanie i zarządzanie działalnością handlową, agencje
informacji handlowej, analiza kosztów, badania rynku, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, działalność
marketingowa, dystrybucja materiałów reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych
bazy danych, przygotowywanie kampanii reklamowych, produkcja filmów reklamowych, promocja sprzedaży, prace biurowe, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, reklama osób trzecich na ich zlecenie, rekrutacja personelu, rozlepianie plakatów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, sondaże, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wypożyczanie materiałów reklamowych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zarządzanie działalnością artystyczną, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią:
odzieży sportowej, artykułów gimnastycznych, sportowych
i rehabilitacyjnych, odżywek dla sportowców, żywności, napojów, produktów dietetycznych, odzieży, obuwia, szalików
i czapek, akcesoriów treningowych, sprzętu treningowego,
toreb treningowych, książek i prasy o tematyce sportowej,
wydawnictw muzycznych, plakatów, afiszy, figurek, chorągiewek, albumów, kalendarzy, fotografii, artykułów codziennego
użytku z nadrukami o charakterze reklamowym, gadżetów,
36 zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie miejsc
do handlowania, 38 nadawanie programów radiowych i telewizyjnych, nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, dostęp do treści, stron internetowych i portali, udostępnianie forów internetowych online, transmisja audycji telewizyjnych, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, emisja programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem
Internetu, emisja programów telewizyjnych i radiowych
za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprzewodowych,
39 usługi taksówek, wynajem samochodów, wynajmowanie
miejsc parkingowych, wynajmowanie garaży, 41 administrowanie zawodami sportowymi, chronometria na imprezach
sportowych, doradztwo w zakresie użytkowania obiektów
sportowych, doradztwo zawodowe, dostarczanie rozrywki
w postaci nagranej muzyki, działalność sportowa i kulturalna,
edukacja, edukacja sportowa, fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaż w zakresie gimnastyki, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie
praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, nagrywanie taśm wideo, nauczanie i edukacja, obozy sportowe, obozy piłki nożnej, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie konkursów, organizowanie i prowadzenie kursów i szkoleń edukacyjnych o profilu rekreacyjno-sportowym,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie obozów sportowych, organizowanie
i prowadzenie przyjęć, organizowanie wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie zawodów
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sportowych, organizowanie zajęć sportowych, organizacja
imprez sportowych, parki rozrywki, produkcja filmów innych
niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja reportaży, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie klubu sportowego, w szczególności w zakresie piłki nożnej i gier zespołowych, przedszkola, publikowanie, publikowanie elektroniczne, publikowanie książek, publikowanie tekstów, rozrywka,
sędziowanie sportowe, sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkolenia sportowe, szkolenia w zakresie kultury fizycznej, szkoły z internatem, telewizyjne programy rozrywkowe, udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe
oraz zawody sportowe, udostępnianie ośrodków rekreacji,
udostępnianie muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z Internetu,
usługi w zakresie dystrybucji i rezerwacji biletów na imprezy,
usługi studia nagrań, usługi reporterskie, usługi szkolenia zawodników sportowych, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, usługi w zakresie obsługi technicznej i menedżerskiej
produkcji telewizyjnej i filmowej, usługi w zakresie organizacji
i produkcji nagrań filmowych i dźwiękowych, usługi w zakresie organizowania imprez piłkarskich, usługi rozrywkowe
w postaci produkcji estradowej i kabaretu, usługi rekreacyjne,
usługi w zakresie wynajmowania studia nagraniowego i filmowego, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie zabawek, wyższe uczelnie [edukacja], usługi klubów
zdrowia, 42 aktualizacja oprogramowania komputerowego,
analizy systemów komputerowych, doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, konwersja danych przez programy
komputerowe, odzyskiwanie danych komputerowych, powielanie oprogramowania komputerowego, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, programowanie komputerowe, projektowanie opakowania, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, testowanie materiałów, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi chemiczne
w zakresie prowadzenia laboratorium, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
wzornictwo przemysłowe, zarządzanie stronami internetowymi dla osób trzecich, laboratoria medyczne, 43 bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, restauracje samoobsługowe,
restauracje, snack-bary, stołówki, usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, pensjonaty, motele, udostępnianie terenu na kempingi, ośrodki opieki dziennej, domy opieki dla
osób starszych, zapewnienie zaplecza mieszkalnego w ramach opieki społecznej, żłobki, placówki opieki dziennej nad
przedszkolakami i małymi dziećmi, usługi hotelowe, 44 usługi
medyczne, usługi w zakresie medycyny sportowej, udostępnianie klinik medycznych, pomoc medyczna, pomoc medyczna w nagłych wypadkach, zapewnianie zaplecza medycznego podczas imprez sportowych, usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych, usługi prywatnych szpitali, usługi
doradztwa technicznego dotyczącego zdrowia, terapia zajęciowa i rehabilitacja, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, masaż, usługi doradcze w zakresie
dietetyki, fizjoterapia, porady w zakresie odchudzania, prowadzenie salonów odnowy biologicznej, prowadzenie salonów
zdrowia i urody typu „SPA”, usługi w zakresie prowadzenia salonów kosmetycznych oraz solariów, usługi i doradztwo dotyczące pielęgnacji i modelowania sylwetki, 45 ochrona
obiektów i sprzętu, usługi agencji ochrony, zarządzanie prawami autorskimi.
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511683
(220) 2020 03 19
BOGACZEWICZ GRZEGORZ AGENCJA REKLAMOWA
BOGACZEWICZ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TV Uśmiechnij Się
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 02.09.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, edukacyjne aplikacje
mobilne, nagrania audiowizualne, kasety, płyty, płyty CD,
DVD i inne cyfrowe nośniki zapisu z nagraniami, 35 usługi w zakresie prowadzenia agencji reklamowej, badania
rynku i opinii publicznej, pozyskiwania i systematyzacji
danych do komputerowych baz danych i komputerowego zarządzania plikami, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne na rzecz osób trzecich, reklama telewizyjna
i za pośrednictwem sieci komputerowych, w szczególności Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy
korespondencyjne i prasowe, produkcja filmów reklamowych, usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej
online ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, usługi
promocji towarów i usług osób trzecich poprzez reportaże
reklamowe oraz poprzez sponsorowanie, 38 usługi agencji
informacyjnych, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie
i transmisja telewizji kablowych, nadawanie i transmisja
audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu
i innych sieci łącznościowych, emisja programów telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji
za opłatą [pay-per-view], transmisje audycji telewizyjnych,
usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem
platform i portali w Internecie i innych mediach, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem
usługi wideo na życzenie, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi rozrywkowe w postaci udostępniania programów i treści rozrywkowych, mianowicie filmów
i seriali dokumentalnych, fabularnych, reportaży, krótkich
form filmowych, programów rozrywkowych, za pośrednictwem Internetu, elektronicznych sieci łącznościowych,
sieci komputerowych, bezprzewodowych sieci łącznościowych, interaktywna rozrywka online, usługi produkcji:
filmów innych niż reklamowe, filmów dla telewizji, filmów
wideo i DVD, filmów szkoleniowych, produkcja programów
telewizji kablowej, przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych i radiowych, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty
reklamowe, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów telewizji
za opłatą [pay-per-view], 45 usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi.
(210) 511688
(220) 2020 03 20
(731) POLCAB N. GAMOŃ SPÓŁKA JAWNA, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) POLCAB

(531) 27.05.01, 27.05.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem do robót ziemnych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, 37 usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja narzędzi, sprzętu
i maszyn budowlanych, usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, wynajem narzędzi, instalacji
i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, wynajem żurawi, wynajem urządzeń do podnoszenia do użytku w budownictwie, wynajem spychaczy,
wynajem sprzętu konstrukcyjnego i budowlanego, wynajem
sprzętu do robót ziemnych, wynajem sprzętu do robót ziemnych i koparek, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem
minikoparek, wynajem maszyn do robót drogowych, wynajem maszyn budowlanych, wynajem koparek, wynajem
dźwigów.
(210) 511693
(220) 2020 03 20
(731) JAKUBEK ADRIAN, Niedźwiady
(540) (znak słowny)
(540) YENN
(510), (511) 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
środki toaletowe, preparaty do pielęgnacji zwierząt, wosk
krawiecki i szewski, preparaty toaletowe, preparaty do czyszczenia i odświeżania, kosmetyki, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, kleje
do przymocowywania sztucznych rzęs, kosmetyki do rzęs,
preparaty do włosów, kosmetyki do włosów, rzęsy sztuczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

511701
(220) 2020 03 22
SPLITT KRZYSZTOF P.H.U. KRISMAR, Bydgoszcz
(znak słowno-graficzny)
IzolByd

instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe,
łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe,
płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe
i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe,
podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne
niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy
niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień,
pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane,
35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie
i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług dla
innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów
przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych,
terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części
instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie
lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami,
pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
511705
(220) 2020 03 20
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice-Parcela
(540) (znak słowny)
(540) MILD GARDEN
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe
niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe,
łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe,
płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe
i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe,
podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne
(210)
(731)

(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
511703
(220) 2020 03 20
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice-Parcela
(540) (znak słowny)
(540) MARMO D’ORO
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe
niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
(210)
(731)
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niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy
niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień,
pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane,
35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie
i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług dla
innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów
przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych,
terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części
instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie
lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami,
pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
(210) 511771
(220) 2020 03 23
(731) BESER MACIEJ P.P.H.U. BESER, Pyzdry
(540) (znak słowny)
(540) BESER
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne
oraz surowce naturalne - składniki przeznaczone do gaszenia
ognia i zabezpieczające przed ogniem, 9 urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne.
(210) 511888
(220) 2020 03 25
(731) KAROŃSKI JACEK PRESPACK, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Prespack
(510), (511) 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.
511977
(220) 2020 03 26
WOJTKÓW PIOTR PIOTR WOJTKÓW, Podkowa Leśna;
ZANIEWSKA-WOJTKÓW ZOFIA PSIEDSZKOLE,
Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowny)
(540) Wojtków Szkolenia
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja
wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidual(210)
(731)

35

ne, kształcenie praktyczne (pokazy), dystrybucja filmów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów
(innych niż teksty reklamowe), tresura zwierząt, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie publikacji
elektronicznych, nie do pobrania, usługi trenerskie, sprawdziany edukacyjne, usługi edukacyjne świadczone przez
asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki, usługi
edukacyjne świadczone przez szkoły.
(551) wspólne prawo ochronne
512035
(220) 2020 03 30
ALBERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobczyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PanTenol
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki naturalne, kosmetyki
organiczne, kosmetyki upiększające, środki nawilżające [kosmetyki], pianki [kosmetyki], kosmetyki do włosów, kosmetyki do ust, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki w formie olejków,
kremy do twarzy, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki do makijażu twarzy, kremy
do ciała, kremy do rąk, kosmetyki w postaci kremów, lotiony
do celów kosmetycznych, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki do stosowania na skórę, nawilżające balsamy
do ciała [kosmetyki], masła do twarzy i ciała, peelingi do twarzy [kosmetyki], zestawy kosmetyków, preparaty kosmetyczne do kąpieli, mydła i żele, mydełka, pomady do celów
kosmetycznych, szampony, odżywki do włosów, mgiełki
kosmetyczne, preparaty do depilacji, mydło pielęgnacyjne, środki do higieny jamy ustnej, olejki eteryczne, mleczka kosmetyczne, mleczka nawilżające, balsam odżywczy,
preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty odświeżające
do higieny osobistej, produkty toaletowe, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, aromatyczne i balsamiczne preparaty do celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych,
lotiony do celów farmaceutycznych, nawilżające balsamy
do ciała [farmaceutyczne], kremy nawilżające [preparaty farmaceutyczne], maści do celów farmaceutycznych, oleje lecznicze, oleje dla celów leczniczych, środki dezynfekcyjne dla
celów higienicznych, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze.
(210)
(731)

512063
(220) 2020 03 30
RYCHTER KINGA DEVELOPMENT, Makowiec
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) normobaris

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 urządzenia do regeneracji komórek macierzystych do celów medycznych, urządzenia do terapeutycznego wzmacniania ciała, urządzenia do rehabilitacji medycznej,
urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych,
urządzenia do monitorowania tlenu do użytku medycznego,
urządzenie do monitorowania ciśnienia do użytku medycznego, urządzenie do pracy nad kondycją fizyczną.
(210) 512074
(220) 2020 03 30
(731) KRAWCZYK SŁAWOMIR, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) BLIND BOX
(510), (511) 25 spodnie, bluzy, koszulki (t-shirt), kurtki, krótkie
spodenki, skarpetki, bielizna, czapki zimowe, czapki z daszkiem, paski, obuwie, swetry, sukienki, spódnice, koszule, rękawiczki, kąpielówki, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna także
online: spodni, bluz, koszulek (T-shirtów), kurtek, krótkich
spodenek, skarpetek, bielizny, czapek zimowych, czapek
z daszkiem, portfeli, pasków, saszetek, plecaków, kubków
(jako naczynia), bransoletek (biżuteria), zegarków, breloczków do kluczy, nagranych płyt CD, okularów, perfum.
(210) 512144
(220) 2020 04 01
(731) PZU CASH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) pzu cash
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski)
z nagraniami, sprzęt przetwarzający dane i komputery, oprogramowanie i programy komputerowe, aplikacje mobilne i internetowe, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje
do pobrania, aplikacje komputerowe do pobrania, karty zakodowane magnetycznie, 35 zarządzanie biznesowe platformą
internetową umożliwiającą prezentowanie, wybór ofert usług
finansowych i bankowych oraz zawieranie umów pożyczki,
udostępnianie informacji handlowych, zarządzanie biznesowe platformą internetową umożliwiającą prezentacje, porównywanie, wybór ofert usług finansowych lub bankowych
przez klientów detalicznych oraz zawieranie umów pożyczki,
informacja o ww. usługach, reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace
biurowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc i usługi w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą,
przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi
i handlowymi, usługi audytorskie, księgowe i rachunkowe, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji importowo-eksportowych i agencji handlowych, ekspertyzy
w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, opracowywanie informacji statystycznych, sporządzanie
wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi
i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, usługi
w zakresie reklamy i promocji, usługi dotyczące public rela-
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tions, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych
oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych (usługi biurowe), archiwizacja dokumentów metodami tradycyjnymi, prezentowanie ofert produktów finansowych i bankowych, prezentowanie ofert produktów finansowych i bankowych na stronach internetowych, prezentowanie ofert produktów finansowych i bankowych za pośrednictwem platformy informatycznej, usługi porównywania ofert
finansowych i bankowych, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych (reklamowych) za pomocą telekomunikacji, udostępnianie informacji handlowych, informacja o ww.
usługach, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, działalność monetarna, majątek nieruchomy, usługi finansowe, usługi bankowe, doradztwo finansowe, pożyczki, udzielanie pożyczek, świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi w zakresie czynności powierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu
własnym i na wspólny rachunek uczestników funduszów powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, zarządzanie towarzystwami i funduszami inwestycyjnymi oraz funduszami emerytalnymi, usługi prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych, usługi dystrybucji
jednostek Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, usługi
udzielania i obsługi kredytu na zakup papierów wartościowych, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz
innymi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem, tworzenie
i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych,
usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, clearingowe, leasingowe i factoringu, usługi w zakresie kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych, prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie
kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji,
wykonywanie operacji wekslowych i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych, przyjmowanie
i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych,
przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych,
dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, organizowanie i uczestniczenie w konsorcjach bankowych, dokonywanie obrotu wierzytelnościami, wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czynności bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji finansowych,
wykonywanie czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena aktywów
ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi
operacji finansowych związanych z likwidacją przedsiębiorstw, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, opracowywanie informacji statystycznych z branży finansowej i bankowej, 38 zapewnianie
dostępu do platformy internetowej umożliwiającej prezentowanie, wybór ofert usług finansowych i bankowych oraz zawieranie umów pożyczki, zapewnianie dostępu do platformy
internetowej umożliwiającej prezentacje, porównywanie, wybór ofert usług finansowych lub bankowych oraz zawieranie
umów pożyczki, telekomunikacja, usługi agencji informacyjnych i prasowych, usługi przesyłania informacji, przesyłanie
informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej
w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie łączno-
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ści do przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegraphy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu informacji tekstowej, dźwiękowej
i obrazowej poprzez terminale komputerowe, oraz poprzez
sieć światłowodów, udostępnianie połączenia ze światową
siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, usługi przydzielania dostępu do portali internetowych i obsługa poczty
elektronicznej i skrzynek mailowych, transmisje internetowe,
zapewnianie dostępu do portali internetowych, usługi związane z udostępnianiem forów internetowych i zapewnianiem
dostępu do forów internetowych, umożliwianie dostępu
do portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla inwestorów, umożliwianie dostępu do platformy
internetowej używanej do inwestowania na rynku walut,
przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, obsługa telekonferencji przesyłanie telekopii, wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi w zakresie łączności
telefonicznej, udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej z branży bankowej i finansowej, zapewnianie
dostępu do portali komunikacyjnych i internetowych portali
finansowych i bankowych, informacja o powyższych usługach, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, edukacja i kształcenie, edukacja jako nauczanie, informacje o edukacji, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, pokazy kształcenia praktycznego,
organizowanie i prowadzenia warsztatów i szkoleń, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie książek, 42 udostępnianie platformy internetowej
umożliwiającej prezentowanie, wybór ofert usług finansowych i bankowych zawieranie umów pożyczki, hosting platformy internetowej umożliwiającej prezentowanie, wybór
ofert usług finansowych i bankowych oraz zawieranie umów
pożyczki, udostępnianie platformy internetowej umożliwiającej prezentacje, porównywanie, wybór ofert usług finansowych lub bankowych przez klientów detalicznych oraz zawieranie umów pożyczki, udostępnianie informacji handlowych,
skomputeryzowane przechowywanie informacji biznesowych, informacja o ww. usługach.
512165
(220) 2020 04 03
FEEDWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

37

(531) 03.01.08, 09.07.19, 29.01.06
(510), (511) 31 pokarm dla zwierząt domowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

512181
(220) 2020 04 03
KUBAN KATARZYNA QBANA MAMA, Mstów
(znak słowno-graficzny)
QBANA MAMA made with love

(531) 27.05.01
(510), (511) 24 bielizna pościelowa i koce, koce dla niemowląt, kocyki dla niemowląt [rożki], kocyki do owijania niemowląt, kocyki dziecięce, 25 ubrania codzienne, odzież wierzchnia dla niemowląt, jednoczęściowa odzież dla niemowląt
i małych dzieci, odzież niemowlęca, trykoty, trykoty [ubrania],
trykoty z długimi nogawkami, szarfy [do ubrania], czapki jako
nakrycia głowy, czapki [nakrycia głowy], daszki jako nakrycia
głowy, daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], nakrycia
głowy dla dzieci.
(210)
(731)
(540)
(540)

512313
(220) 2020 04 07
SOKOŁOWSKA EDYTA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
amore PASTA FRESCA FATTA A MANO

(531) 02.09.01, 26.01.02, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 30 potrawy oparte na makaronach i kluskach,
makarony, kluski, spaghetti, pierożki, potrawy i żywność
na bazie mąki, sosy do makaronu, sosy mięsne, sosy pomidorowe, sosy warzywne, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe,
usługi restauracyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

512318
(220) 2020 04 08
CURRENCY ONE SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
InternetowyKantor.pl

(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
prowadzenie negocjacji, promowanie usług finansowych
i ubezpieczeniowych na rzecz osób trzecich, wyceny działalności gospodarczej, analizy kosztowo-cenowe, organizowa-
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nie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi
w zakresie rachunkowości, sporządzanie deklaracji podatkowych, prognozy i analizy ekonomiczne oraz rynkowe, informacje i badania gospodarcze, komputerowe zarządzanie
plikami, badania rynku, informacja o działalności gospodarczej - zdobywanie informacji, raporty o podmiotach gospodarczych, promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, 36 usługi kantorów wymiany
walut, przyjmowanie przedmiotów w depozyt, prowadzenie
punktów wykonujących operacje bankowe, prowadzenie
punktów wyceny biżuterii, prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji, usługi obrotu wierzytelnościami, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi windykacyjne, usługi
likwidacji przedsiębiorstw, usługi w zakresie finansowych:
analiz, doradztwa, informacji, operacji, transakcji, sponsorowania, usługi w zakresie pośrednictwa: pieniężnego, finansowego, kredytowego, pośrednictwo w płatnościach, w obrocie wierzytelnościami, w sprzedaży usług finansowych,
usługi ubezpieczeniowe, pożyczanie pod zastaw, usługi depozytów sejfowych, usługi w zakresie nieruchomości, usługi
w zakresie wycen, wydawanie kart przedpłaconych i bonów,
zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, fundusze oraz
usługi powiernicze, usługi maklerskie w obrocie papierami
wartościowymi, wycena numizmatyczna, usługi elektronicznego transferu funduszy.
(210)
(731)
(540)
(540)

512319
(220) 2020 04 08
CURRENCY ONE SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
Internetowy Kantor.pl

(531) 24.15.02, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
prowadzenie negocjacji, promowanie usług finansowych
i ubezpieczeniowych na rzecz osób trzecich, wyceny działalności gospodarczej, analizy kosztowo-cenowe, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi
w zakresie rachunkowości, sporządzanie deklaracji podatkowych, prognozy i analizy ekonomiczne oraz rynkowe, informacje i badania gospodarcze, komputerowe zarządzanie
plikami, badania rynku, informacja o działalności gospodarczej - zdobywanie informacji, raporty o podmiotach gospodarczych, promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, 36 usługi kantorów wymiany
walut, przyjmowanie przedmiotów w depozyt, prowadzenie
punktów wykonujących operacje bankowe, prowadzenie
punktów wyceny biżuterii, prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji, usługi obrotu wierzytelnościami, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi windykacyjne, usługi
likwidacji przedsiębiorstw, usługi w zakresie finansowych:
analiz, doradztwa, informacji, operacji, transakcji, sponsorowania, usługi w zakresie pośrednictwa: pieniężnego, finansowego, kredytowego, pośrednictwo w płatnościach, w obrocie wierzytelnościami, w sprzedaży usług finansowych,
usługi ubezpieczeniowe, pożyczanie pod zastaw, usługi depozytów sejfowych, usługi w zakresie nieruchomości, usługi
w zakresie wycen, wydawanie kart przedpłaconych i bonów,
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zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, fundusze oraz
usługi powiernicze, usługi maklerskie w obrocie papierami
wartościowymi, wycena numizmatyczna, usługi elektronicznego transferu funduszy.
512329
(220) 2020 04 07
ŁAPA GRAŻYNA KAMIŃSKA AGNIESZKA AGIOP
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOP SPECJALIŚCI OPTYKI PROFESJONALNEJ
(210)
(731)

(531) 02.09.04, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, informacje na temat sprzedaży produktów, negocjowanie umów
kupna i sprzedaży towarów, usługi reklamowe w zakresie
sprzedaży towarów, pozyskiwanie kontraktów na kupno
i sprzedaż towarów, usługi w zakresie reklamy i promocji
sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów
i usług, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży
na rzecz osób trzecich, pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, sprzedaż detaliczna
lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, dystrybucja
materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem medycznym, zarządzanie działalnością handlową, usługi przedstawicielstw handlowych, udzielanie informacji handlowych, zarządzanie w działalności handlowej, wyceny dotyczące spraw handlowych, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych,
marketing handlowy [inny niż sprzedaż], usługi w zakresie
informacji handlowej, organizowanie pokazów w celach
handlowych, przygotowywanie prezentacji w celach handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
dostarczanie informacji biznesowych i handlowych on-line,
pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych,
negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, organizowanie targów handlowych w celach reklamowych,
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, biznesowe oceny i wyceny w sprawach handlowych,
prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów
handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych
i reklamowych, udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych on-line w Internecie, zapewnianie recenzji
użytkowników w celach handlowych lub reklamowych,
organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych lub
reklamowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 42 analizy laboratoryjne, badania i analizy naukowe, badania w zakresie nowych
produktów, doradztwo naukowe, doradztwo w zakresie

Nr ZT26/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

badań naukowych, konsultacje techniczne z zakresu rozwoju produktu, laboratoria optyczne, opracowywanie badań
technicznych, profesjonalne doradztwo w zakresie ergonomii, publikowanie informacji naukowych, sporządzanie raportów naukowych, świadczenie usług badawczych, usługi
badawcze, analiza naukowa, analiza i ocena dotycząca opracowywania produktów, analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, testowanie, analiza i ocena towarów osób
trzecich do celów certyfikacji, testowanie, analiza i ocena
usług osób trzecich do celów certyfikacji, testowanie, analiza
i wycena towarów i usług osób trzecich do celów certyfikacji,
analiza opracowywania produktu, analiza materiałów, analiza projektu produktu, usługi analizy technologicznej, [analityczne usługi laboratoryjne, laboratoryjne usługi analityczne,
testowanie produktów, testowanie materiałów, testowanie
urządzeń, testowanie nowych produktów, testowanie bezpieczeństwa produktów, testowanie bezpieczeństwa produktów konsumenckich, testowanie i ocena materiałów,
testowanie jakości produktów do celów certyfikacji, testowanie i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa produktów
konsumenckich, doradztwo związane z badaniami i rozwojem w dziedzinie lecznictwa.
(210)
(731)
(540)
(540)

512331
(220) 2020 04 07
SZTANDERA MARIKA DOLCE VITO, Żnin
(znak słowno-graficzny)
DOLCE VITO

(531) 01.15.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 30 lody mleczne, lody włoskie, sorbety, lody
owocowe, gofry.

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

39

512365
(220) 2020 04 07
OLSZEWSKA LIDIA, Warkały
(znak słowno-graficzny)
GO fleet

(531)

24.15.01, 24.15.21, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.10, 26.01.16,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.08, 29.01.06
(510), (511) 39 najem pojazdów.
512584
(220) 2020 04 16
RATAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łask
(540) (znak słowny)
(540) DEZAPTIC
(510), (511) 3 środki czyszczące oraz toaletowe, środki
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, środki zapachowe do pomieszczeń, środki sanitarne będące środkami toaletowymi, 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, środki
do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy, środki sanitarne stosowane w higienie osobistej inne niż toaletowe,
dezodoranty inne niż dla ludzi i zwierząt.
(210)
(731)

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

512645
(220) 2020 04 20
Gruma, S.A.B. de C.V., San Pedro Garza Garcia, MX
(znak słowno-graficzny)
G gruma

512352
(220) 2020 04 07
ZAKŁADY PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ AMBI,
M.KARKUT I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAMROŻENI

(210)
(731)

(531)

08.01.18, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.02,
29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 30 lody, lody wielosmakowe, lody owocowe,
lody mleczne, lody włoskie, lody typu sandwich, lody zawierające czekoladę, lody bez mleka, lody wodne [sorbety], lody
z owocami, lody na bazie jogurtu [lody jako główny składnik],
mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, napoje na bazie kawy zawierające lody (alfogalo), lody wodne o smaku
owocowym w postaci lizaków, desery lodowe, mrożone
wyroby cukiernicze zawierające lody, wyroby cukiernicze,
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z lodami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, 43 lodziarnie, usługi kawiarni.

(531) 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jajka, mleko, ser, masło,
jogurt i inne produkty mleczne, jadalne oleje i tłuszcze, dipy
do przekąsek, w tym dip z guacamole, dip z kwaśnej śmietany, dip z sera, dip z fasoli, salsa fasolowa, jalapeno, 30 kawa,
herbata, kakao i kawa nienaturalna, ryż, tapioka i sago, mąka
i preparaty zbożowe, chleb, ciasto i wyroby cukiernicze, lody,
cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól,
musztarda, ocet, sosy przyprawowe, przyprawy, lód, tortille, wrapy, podpłomyki, chipsy tortilla, muszle taco, tostadas,
przypieczone tortile z dodatkami (gorditas), mąka kukurydziana typu masa, ciasto kukurydziane, mąka kukurydziana,
przekąski na bazie kukurydzy, przekąski na bazie pszenicy,
salsa, przyprawy (sosy), przyprawy do taco, sosy do taco, sos
serowy, spody do pizzy i spody z ciasta do pizzy, pita, chapatti, roti, piadina (włoski płaski chleb), zestawy dań meksykańskich, w tym zestawy dań taco, zestawy dań burrito, zestawy

40

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

dań fajita zawierające dowolne tortille, wrapy, przyprawy,
sosy serowe, salsy, mieszanki do tortilli, mieszanki do tamale,
grysik kukurydziany, mączka kukurydziana, polenta, mąka.
(210) 512646
(220) 2020 04 20
(731) HALASZ KATARZYNA MUZYKĄCIK, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Muzogram
(510), (511) 41 organizacja wystaw w celach edukacyjnych,
organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie
konferencji dotyczących edukacji, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych,
organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie
konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie
pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie seminariów dotyczących edukacji, organizowanie seminariów związanych z edukacją, organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, organizowanie wykładów, organizowanie wystaw
do celów edukacyjnych, organizowanie wystaw do celów
rozrywkowych, organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, planowanie
konferencji w celach edukacyjnych, planowanie seminariów
w celach edukacyjnych, planowanie wykładów w celach
edukacyjnych, prezentowanie ścieżek dźwiękowych filmów
wideo, prowadzenie konferencji edukacyjnych, prowadzenie
seminariów szkoleniowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, prowadzenie zjazdów w celach rozrywkowych, przeprowadzanie konwencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, nagrywanie muzyki, nagrywanie na taśmach wideo, nagrywanie taśm wideo, opracowywanie sprawozdań
w zakresie nauczania, prezentacja nagrań wideo, produkcja
edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja dzieł
muzycznych w studio nagrań, produkcja muzyczna, produkcja muzycznych filmów wideo, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań
dźwiękowych i/lub wideo, produkcja nagrań dźwiękowych
i muzycznych, produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, produkcja nagrań muzycznych,
produkcja nagrań wideo, realizacja nagrań audiowizualnych,
usługi nagrywania i produkcji audio, badania edukacyjne,
doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo
w zakresie szkoleń, edukacja, edukacja przedszkolna, edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą
Internetu czy ekstranetów, informacja dotycząca edukacji
udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, informacja o edukacji, kształcenie ruchowe dla dzieci
w wieku przedszkolnym, kursy szkoleniowe, kursy szkolenio-
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we w formie pisemnej, nauczanie muzyki, nauczanie muzyki
za pomocą kursów korespondencyjnych, nauczanie przedszkolne, nauczanie w szkołach podstawowych, nauczanie
wyrównawcze w zakresie mowy, nauczanie wyrównawcze
w zakresie języka, nauka muzyki, nauka śpiewu, opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, opracowywanie
materiałów edukacyjnych, opracowywanie podręczników
edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja
seminariów, organizacja sympozjów dotyczących edukacji,
organizacja warsztatów i seminariów, organizacja szkoleń,
organizacja zajęć, organizowanie i prowadzenie warsztatów,
szkoleń, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych,
organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie edukacyjnych
grup dyskusyjnych, nie online, organizowanie i prowadzenie
spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie kursów instruktażowych, organizowanie kursów
korespondencyjnych, organizowanie kursów stosujących
metody nauczania programowanego, organizowanie kursów stosujących metody nauki samodzielnej, organizowanie
kursów szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych w instytutach dydaktycznych, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie programów
szkoleniowych, organizowanie seminariów, organizowanie
seminariów szkoleniowych, organizowanie seminariów
edukacyjnych, organizowanie spotkań z dziedziny edukacji,
organizowanie sympozjów edukacyjnych, organizowanie
szkoleń biznesowych, organizowanie szkoleń handlowych,
organizowanie szkoleń sportowych, organizowanie szkoleń
w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, organizowanie
uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych, organizowanie warsztatów, organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, organizowanie wykładów
edukacyjnych, organizowanie zajęć dydaktycznych, pokazy
edukacyjne, pokazy do celów szkoleniowych, prowadzenie
imprez edukacyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych,
prowadzenie kursów instruktażowych, prowadzenie kursów korespondencyjnych, prowadzenie kursów, seminariów
i warsztatów, prowadzenie seminariów, przedszkola, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, seminaria, seminaria edukacyjne, świadczenie usług edukacyjno-rozrywkowych dla
dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, szkolenia edukacyjne,
szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, szkolenia
z zakresu rozumienia muzyki, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych
komputerowo, udzielanie informacji edukacyjnych on-line
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji i przygotowywanie raportów
o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem warsztatów, szkoleń, usługi doradztwa
dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, usługi
doradztwa edukacyjnego, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne świadczone
dla nauczycieli dzieci, usługi nauczania muzyki, usługi nauki
na odległość świadczone on-line, usługi w zakresie edukacji
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muzycznej, usługi w zakresie oświaty, nauczania, usługi w zakresie przygotowywania programów nauczania, usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, warsztaty w celach szkoleniowych, wyznaczanie standardów edukacyjnych, zapewnianie
pokazów edukacyjnych, zapewnianie seminariów szkoleniowych online, zapewnianie szkoleń online, organizowanie
imprez muzycznych, pisanie piosenek, rozrywka z udziałem
muzyki, świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, szkolenia ruchowe dla dzieci, usługi prezentacji audiowizualnych,
usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych,
usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, usługi w zakresie pisania tekstów piosenek,
usługi w zakresie produkcji muzycznej, muzyczne usługi wydawnicze, kompozycje muzyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

512677
(220) 2020 04 20
ZAWIERUCHA DARIUSZ, Łask
(znak słowno-graficzny)
QUBEK CAFE
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, produkcja nagrań
audio i video oraz produkcja multimedialna, elektroniczna
publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, 42 projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, integracja oprogramowania, projektowanie
graficzne.
512693
(220) 2020 04 20
NEXT ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) skrr
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 odzież, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
w związku z odzieżą za pośrednictwem stacjonarnych punktów, 41 organizacja imprez kulturalnych i artystycznych,
organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych,
organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż
reklamowe, w Internecie, publikacja materiałów dostępnych
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, produkcja nagrań video oraz produkcja multimedialna, usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej.
(531) 08.07.01, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi kawiarni i restauracji.
(210) 512686
(220) 2020 04 20
(731) CZAJKOWSKI MACIEJ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WebWave
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do tworzenia i projektowania stron internetowych, oprogramowanie
komputerowe, oprogramowanie systemów CMS system zarządzania treścią, 42 tworzenie stron internetowych, projektowanie stron internetowych, hosting stron internetowych,
programowanie stron internetowych, aktualizowanie stron
internetowych, usługi utrzymywania stron internetowych,
doradztwo w projektowaniu stron internetowych, tworzenie
stron internetowych dla innych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], udostępnianie online oprogramowania nie do pobrania, udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci
komputerowej.
512691
(220) 2020 04 20
NEXT ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nextrope
(210)
(731)

512707
(220) 2020 04 21
NTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marcinowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hot pepper
(210)
(731)

(531) 05.11.99, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, plastry kosmetyczne.
512729
(220) 2020 04 21
BIK-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża
(540) (znak słowny)
(540) DOLBIT
(510), (511) 19 arkusze i pasy z tworzyw sztucznych do znakowania dróg, asfalt, asfaltowe nawierzchnie, balustrady, baraki, betonowe elementy budowlane, bitumiczne wyroby
dla budownictwa, budowlana tektura asfaltowana, budynki
niemetalowe przenośne, elementy budowlane niemetalowe w postaci płyt, elementy krawędziowe do kształtowania
terenu z tworzyw sztucznych, elementy wykończeniowe
budowlane niemetalowe, formy odlewnicze niemetalowe,
granit, granulat szklany do znakowania dróg, kamień budowlany, karton bitumiczny, kompozyty poliolefinowo-bitu(210)
(731)
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miczne wyrobów dla budownictwa, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, kostka brukowa, drewniana, kryształ górski, kształtowniki niemetalowe, kwarc,
lepiszcza do reperacji dróg, marmur, materiały budowlane
niemetalowe, materiały do budowy i pokryć dróg, materiały wiążące do naprawy dróg, mozaiki dla budownictwa,
nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe słupy, ochronne
bariery drogowe niemetalowe, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe, okładziny
niemetalowe stosowane w budownictwie, oliwin dla budownictwa, pak, palisady niemetalowe, panele akustyczne
niemetalowe, papa, papier budowlany, piasek, z wyjątkiem
piasku formierskiego, piasek srebrny, piaskowiec dla budownictwa, płoty, parkany niemetalowe, płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, podkłady kolejowe
niemetalowe, pokrywy włazów niemetalowe, pływające
pomosty niemetalowe do cumowania, porfir jako kamień,
profile niemetalowe dla budownictwa, rusztowania, schody
niemetalowe, siding winylowy jako materiały budowlane,
smoła stosowana jako materiał budowlany, spoiwa do murów, stemple podporowe, słupy niemetalowe dla budownictwa, smołowane taśmy do użytku w budownictwie,
szalunki niemetalowe do betonu, szamota, szkło budowlane, szkło emaliowane, do celów budowlanych, sztuczny
kamień, świecąca kostka brukowa, tablice sygnalizacyjne
nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, tłuczeń, trzcina do użytku w budownictwie, tuf wapienny, uliczne kanały
ściekowe niemetalowe, urządzenia do parkowania rowerów
niemetalowe, wyroby ze styropianu stosowane w budownictwie, wyroby z polistyrenu stosowane w budownictwie,
wyroby ze styrenu stosowane w budownictwie, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, znaki
nawigacyjne niemetalowe, nieświecące, znaki nieświecące,
niemechaniczne, niemetalowe, żużel jako materiał budowlany, żwir, 35 agencje informacji handlowej, badania rynku,
badania marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych takich jak: afisze, broszury, prospekty, foldery, plakaty,
ulotki, usługi sprzedaży i pośrednictwo w handlu energią
elektryczną, paliwami gazowymi i stałymi w systemie sieciowym i poprzez Internet w zakresie prowadzenia na rzecz
osób trzecich dokumentacji procedur recyklingu, kart
ewidencji odpadów, sprawozdawczości, udzielanie porad
konsumentom i przedsiębiorcom na temat ochrony środowiska i odpadów, zmniejszania produkcji odpadów, zbiórki,
transportu segregacji, przetwarzania i eliminacji odpadów
i surowców odzyskanych z odpadów, zarządzanie gospodarką odpadami oraz odzyskiem i recyklingiem odpadów,
odpłatne udostępnianie handlowych serwisów informacyjnych lub baz danych handlowych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz, prognozy ekonomiczne, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, prezentacja towarów i/lub usług poprzez telewizję,
radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki komunikacji, reklama z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych przeznaczona
do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu
i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie danych
w plikach komputerowych, komputerowych bazach danych
i innych zbiorach informatycznych, prowadzenie interesów
osób trzecich, przedstawicielstwo handlowe podmiotów
zagranicznych, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów, usługi sprzedaży oraz obrót paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów: paliw, odpadów i złomu

Nr ZT26/2020

pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w sklepie, w hurtowni, poprzez Internet, a w szczególności:
lakier asfaltowy, lakier bitumiczny, arkusze i pasy z tworzyw
sztucznych do znakowania dróg, asfalt, asfaltowe nawierzchnie, balustrady, baraki, betonowe elementy budowlane,
bitumiczne wyroby dla budownictwa, budowlana tektura
asfaltowana, budynki niemetalowe przenośne, elementy
budowlane niemetalowe w postaci płyt, elementy krawędziowe do kształtowania terenu z tworzyw sztucznych,
elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, formy
odlewnicze niemetalowe, granit, granulat szklany do znakowania dróg, kamień budowlany, karton bitumiczny, kompozyty poliolefinowo-bitumiczne wyrobów dla budownictwa,
konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa,
kostka brukowa drewniana, kryształ górski, kształtowniki
niemetalowe, kwarc, lepiszcza do reperacji dróg, marmur,
materiały budowlane niemetalowe, materiały do budowy
i pokryć dróg, materiały wiążące do naprawy dróg, mozaiki
dla budownictwa, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe
słupy, ochronne bariery drogowe niemetalowe, ogniotrwałe
materiały budowlane, niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe, okładziny niemetalowe stosowane w budownictwie,
oliwin dla budownictwa, pak, palisady niemetalowe, panele
akustyczne niemetalowe, papa, papier budowlany, piasek,
z wyjątkiem piasku formierskiego, piasek srebrny, piaskowiec
dla budownictwa, płoty, parkany niemetalowe, płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, podkłady
kolejowe niemetalowe, pokrywy włazów niemetalowe, pływające pomosty niemetalowe do cumowania, porfir jako
kamień, profile niemetalowe dla budownictwa, rusztowania,
schody niemetalowe, siding winylowy jako materiały budowlane, smoła stosowana jako materiał budowlany, spoiwa
do murów, stemple podporowe, słupy niemetalowe dla budownictwa, smołowane taśmy do użytku w budownictwie,
szalunki niemetalowe do betonu, szamota, szkło budowlane,
szkło emaliowane, do celów budowlanych, sztuczny kamień,
świecąca kostka brukowa, tablice sygnalizacyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, tłuczeń, trzcina do użytku w budownictwie, tuf wapienny, uliczne kanały ściekowe
niemetalowe, urządzenia do parkowania rowerów niemetalowe, wyroby ze styropianu stosowane w budownictwie,
wyroby z polistyrenu stosowane w budownictwie, wyroby
ze styrenu stosowane w budownictwie, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, znaki nawigacyjne
niemetalowe, nieświecące, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, żużel jako materiał budowlany, żwir,
37 usługi asfaltowania, usługi budownictwa przemysłowego, usługi budownictwa drogowego i mostów, usługi czyszczenia budynków z zewnątrz i wewnątrz, informacja budowlana, izolowanie budynków, konsultacje budowlane, montaż
rusztowań, nadzór budowlany, wykonywanie robót budowlanych, instalacyjnych i montażowych, wykonywanie robót
budowlanych wykończeniowych, specjalistyczne roboty budowlane i remontowe, usługi w zakresie inżynierii lądowej,
budowa dróg kołowych i szynowych, budowa falochronów,
budowa pawilonów i sklepów targowych, usługi remontowo-budowlane w zakresie budownictwa przemysłowego,
usługi budowlano-montażowe, remonty adaptacje obiektów zabytkowych, kamieniarstwo, usługi eksploatacji kamieniołomów, rozbiórka budynków, układanie nawierzchni
drogowych usługi doradztwa budowlanego, uszczelnianie
budynków, usługi: malowanie murowanie, wiercenie studni,
wynajem sprzętu budowlanego, usług oczyszczania dróg,
wynajem sprzętu do czyszczenia dróg, zamiatanie dróg, zabezpieczanie budynków przed wilgocią.
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512732
(220) 2020 04 21
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNOCHEMICZNE SYNTEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEZASEPT
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 24.17.05, 02.09.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 środki dezynfekcyjne i antyseptyczne.
(210) 512736
(220) 2020 04 21
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) MEGATADAL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

512737
(220) 2020 04 21
SIKORSKA MAGDALENA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MODI

(531) 27.05.01
(510), (511) 28 deskorolki, hulajnogi- zabawki, wrotki, ochraniacze na łokcie- artykuły sportowe, łyżworolki, łyżwy.
512738
(220) 2020 04 21
PAKPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Orla
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSPIROWANY NATURĄ PUSZCZY SPECJAŁ
BIAŁOWIESKI MOCNY
(210)
(731)

(540) ROMGOS

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie: gromadzenia w celu obejrzenia, podkreślenia zalet, fachowego doradztwa handlowego,
udogodnienia rozeznania, wyboru z katalogów handlowych
i umożliwienia klientom zakupu za pomocą wszelkich dostępnych sposobów zamówień, następujących towarów: rury
i rurociągi metalowe, metalowe zbiorniki i butle do gazu pod
ciśnieniem, części metalowe do urządzeń przeznaczonych
do gazu płynnego i gazu sprężonego, w szczególności kratownice, kołnierze i krany urządzenia i instalacje gazowe do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary i gorącej wody, wentylacji, chłodzenia i suszenia, urządzenia regulujące i zabezpieczające do urządzeń gazowych i rur gazowych, akcesoria i części
do wszystkich wyżej wymienionych urządzeń i instalacji, materiały budowlane metalowe, betonowe elementy budowlane,
materiały budowlane niemetalowe, elementy wykończeniowe
budowlane niemetalowe, 37 usługi w zakresie budowy oraz
konserwacji rurociągów i gazociągów, usługi w zakresie serwisu, naprawy, konserwacji oraz montażu urządzeń budowlanych, dźwigowych, usługi w zakresie wykonywania kompleksowych robót budowlanych obiektów liniowych, rurociągów,
gazociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych
i telekomunikacyjno-przesyłowych, usługi doradcze w zakresie
wyżej wymienionych usług, usługi instalacyjno-budowlane,
montaż instalacji elektrycznych i osprzętu elektrycznego, montaż instalacji i urządzeń automatyki, usługi budowlane, usługi
instalacyjne, usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn dla
gazownictwa i budownictwa oraz doradztwo i konserwacja
w tym zakresie, usługi w zakresie górniczych robót wydobywczych w tym gazowniczych, usługi w zakresie montażu i naprawy instalacji gazowych, wentylacyjnych, grzewczych, montaż
instalacji do zasilania pojazdów gazem, usługi w zakresie budownictwa przemysłowego i kubaturowego, obiektów sportowych, usługi w zakresie obsługi i naprawy pojazdów, usługi
w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do czyszczenia
dróg, wynajem żurawi, usługi dźwigowo-budowlane, 39 usługi
w zakresie transportu i magazynowania towarów, usługi transportu gabarytowego, 42 usługi projektowania budowlanego,
ekspertyzy Inżynieryjne, ekspertyzy techniczno-budowlane,
usługi w zakresie badań, prac badawczych i ekspertyz naukowych i technicznych oraz projektowania inżynierskiego, budowlanego i technologicznego, usługi w zakresie poszukiwań
geologicznych, w szczególności ropy naftowej i gazu ziemnego, usługi geodezyjne i kartograficzne, usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 05.01.03, 27.05.01, 27.05.10, 26.11.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
512761
(220) 2020 04 22
ROMGOS GWIAZDOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarocin
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

43

512763
(220) 2020 04 22
POTORSKI ROBERT, Osówka
(znak słowno-graficzny)
KABANEK Z NAMI SIĘ OPŁACA

44

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 03.04.18, 05.07.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, kiełki pszenicy jako
pasza dla zwierząt, pasza dla zwierząt tucznych, produkty
do tuczenia zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki
ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, siemię lniane jako pasza
dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt,
zwierzęta żywe, 44 hodowla zwierząt.
512782
(220) 2020 04 23
FINKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) finker
(510), (511) 35 księgowość i rachunkowość, skomputeryzowana księgowość, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk poprzez ocenianie stanowisk, komputerowe
sporządzanie listy płac, pomoc w sporządzaniu listy płac,
przetwarzanie danych z listy płac dla osób trzecich, przygotowanie listy płac, usługi doradcze w zakresie sporządzania
listy płac, analiza pracy w celu określenia umiejętności pracownika i innych wymagań względem tego pracownika,
prowadzenie rejestru pracowników dla osób trzecich, przeprowadzanie programów motywacyjnych dla pracowników, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
36 doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo
ubezpieczeniowe, informacja o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia, usługi finansowe
związane z ubezpieczeniami, wycena finansowa w zakresie
ubezpieczeń, bankowości, nieruchomości, usługi w zakresie
wyceny finansowej, wyceny i analizy finansowe, zarządzanie
finansowe dotyczące inwestycji, usługi doradcze w zakresie
planowania finansowego, usługi finansowe, usługi finansowe świadczone przez Internet, usługi informacji finansowej,
usługi pośrednictwa finansowego, analizy finansowe, badania finansowe, doradztwo finansowe, prognozy finansowe,
działalność finansowa, oceny finansowe- bankowość, usługi bankowości osobistej, usługi bankowości inwestycyjnej
w zakresie nieruchomości, usługi bankowości komercyjnej
on-line, usługi doradcze dotyczące bankowości, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie bankowości inwestycyjnej,
usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem
inwestycjami w majątek nieruchomy, wyceny firm w zakresie
ocen kondycji finansowych, wyceny finansowe nieruchomości, usługi informacji finansowej dostarczane za pośrednictwem dostępu do komputerowej bazy danych.
(210)
(731)

512795
(220) 2020 04 23
SOPHIA CORDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) sophia corda
(510), (511) 18 plecaki, torby, plecaki wycieczkowe, plecaki
turystyczne, plecaki sportowe, pakiety sportowe, plecaki na kółkach, kufry, walizki i torby podróżne, kosmetyczki,
paski naramienne, pasy do bagażu, plecaki dla alpinistów,
rzemienie sakiewki do przechowywania przyborów do makijażu, kluczy i innych rzeczy osobistych, saszetki biodrowe,
sportowe torby, torby biwakowe, torby na narzędzia (puste),
torby przenośne, torby wodoodporne, 35 sprzedaż toreb
ewakuacyjnych, plecaków ewakuacyjnych, toreb medycznych, plecaków medycznych, toreb ratunkowych, plecaków
ratunkowych.
(210)
(731)
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(210) 512809
(220) 2020 04 23
(731) MARIANOWSKI KAROL, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BOARTE PIANO TRIO
(510), (511) 9 nagrane media i media do pobrania, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność kulturalna.
(210)
(731)
(540)
(540)

512825
(220) 2020 04 24
KASPRÓW-ROMANIUK KATARZYNA ZP LIBRA, Siedlec
(znak słowno-graficzny)
hc

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 amortyzatory zawieszenia w pojazdach,
antypoślizgowe przyrządy do opon pojazdów, bagażniki
do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów, błotniki, bolce do masek samochodowych, czopy osi pojazdów,
drążki skrętne do pojazdów, drzwi do pojazdów, hamulce
do pojazdów, kierownice pojazdów, klatki transportowe,
klipsy przystosowane do mocowania części samochodowych do nadwozi, koła do pojazdów lądowych, łoża silnika
do pojazdów lądowych, maski do pojazdów, maski silników
do pojazdów, elektryczne mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, nadwozia pojazdów, nakrętki do szpilek piast
w kołach pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów, osie
pojazdów, piasty kół pojazdów, podwozia pojazdów, podwozia samochodów, pokrowce na koła zapasowe, pompy
powietrzne [akcesoria do pojazdów], przekładnie do pojazdów lądowych, przyczepy [pojazdy], przyczepy turystyczne
mieszkalne, ramy do motocykli, resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe,
samochody (amortyzatory do -), samochody kempingowe,
siatki bagażowe do pojazdów, spojlery do pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych, stopnie nadwozia do pojazdów,
szyby do pojazdów, tapicerka do pojazdów, uchwyty na kubek do stosowania w pojazdach, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, wały napędowe do pojazdów lądowych, wycieraczki do przednich szyb, zderzaki do pojazdów,
zderzaki samochodowe, zębate przekładnie do pojazdów
lądowych, złącza do przyczep do pojazdów.
512836
(220) 2020 04 24
WIŚNIEWSKA KAMILA DOROTA ZADBANY UŚMIECH,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zadbany Uśmiech

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 44 usługi medyczne w pełnym zakresie, usługi
stomatologiczne w pełnym zakresie, usługi chirurgiczne, doradztwo związane ze stomatologią, konsultacje dentystyczne, dopasowywanie protez, konsultacje medyczne, pomoc
stomatologiczna, przeprowadzanie badań medycznych, stomatologia kosmetyczna, stomatologia z sedacją, udzielanie
informacji na temat stomatologii, usługi czyszczenia zębów,
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usługi dentystyczne, usługi doradcze dotyczące implantów
protetycznych, usługi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, usługi kliniki dentystycznej, usługi lekarskie,
usługi medyczne, usługi opieki medycznej, usługi rentgenowskie, usługi w zakresie wybielania zębów, ambulatoryjna
opieka medyczna, badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia,
opieka medyczna i zdrowotna, opieka medyczna i analizy
związane z leczeniem pacjenta, usługi pracowni analitycznej, bakteriologicznej, rtg, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia.
(210) 512895
(220) 2020 04 27
(731) BOROWSKI WOJCIECH ADWISE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VEGI NAPAR FUNKCJONALNY
(510), (511) 5 herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów
leczniczych, napary lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, zioła lecznicze, 30 herbata, zioła do celów spożywczych, nielecznicze napoje na bazie herbaty, napary inne niż
do celów leczniczych, kwiaty i liście jako substytuty herbaty.
(210)
(731)
(540)
(540)

512915
(220) 2020 04 28
OLEBA KAMIL DIVISIBLE, Józefosław
(znak słowno-graficzny)
DIVISIBLE

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 nakrycia głowy, odzież, obuwie, części odzieży, obuwia i nakryć głowy.
512937
(220) 2020 04 28
IMPERIAL TOBACCO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Jankowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MARS
(210)
(731)

45

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 34 tytoń, przetworzony lub nie, wyroby tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), papierosy, cygaretki, cygara, gilzy papierosowe, filtry do papierosów,
bibułki papierosowe, papierosy elektroniczne, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, zapałki, artykuły do użytku
z tytoniem.
512951
(220) 2020 04 28
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Ketoflix
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do celów medycznych, żywność i substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy
diety dla ludzi.

(210)
(731)

512981
(220) 2020 04 30
Shenzhen ShuangPingTai Medical Technology Co.,
Ltd, Shenzen, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AICARE
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 urządzenia do mierzenia poziomu cukru
we krwi [glukometry], aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, urządzenia i instrumenty medyczne, analizatory
do użytku medycznego, analizatory składu ciała, termometry do celów medycznych, urządzenia do monitorowania
tętna, maski sanitarne do celów medycznych, maski stosowane przez personel medyczny, materiały do zszywania.
(210)
(731)
(540)
(540)

512988
(220) 2020 04 30
Amoy Diagnostics Co., Ltd., Xiamen, CN
(znak słowno-graficzny)
ADxHANDLE

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 34 tytoń, przetworzony lub nie, wyroby tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), papierosy, cygaretki, cygara, gilzy papierosowe, filtry do papierosów,
bibułki papierosowe, papierosy elektroniczne, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, zapałki, artykuły do użytku
z tytoniem.

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 biologiczne preparaty do celów medycznych,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
chemiczne do celów medycznych, odczynniki chemiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, biomarkery
diagnostyczne do celów medycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, kultury mikroorganizmów do celów
medycznych i weterynaryjnych, preparaty diagnostyczne
do celów weterynaryjnych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, biologiczne hodowle tkanek do celów medycznych.

512938
(220) 2020 04 28
IMPERIAL TOBACCO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Jankowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mocne M

(210) 513020
(220) 2020 05 04
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowny)
(540) DULCINA VERDE
(510), (511) 29 oliwa z oliwek, oleje jadalne, tłuszcze jadalne.

(210)
(731)

(210) 513021
(220) 2020 05 04
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowny)
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(540) COPA TWISTANA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210) 513022
(220) 2020 05 04
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowny)
(540) FROLLY
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
513023
(220) 2020 05 04
TERLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) COVERLAN
(510), (511) 37 powlekanie rur, usługi konserwacji rur, naprawa instalacji wodociągowych, instalacja i naprawa rurociągów, konserwacja i naprawa rurociągów przemysłowych,
instalacja, naprawa i konserwacja rur kotłowych, usługi renowacji w zakresie rur do dostarczania wody, konserwacja rurociągów, instalowanie wykładzin rurowych w rurociągach,
konserwacja rur kanalizacyjnych, renowacja podziemnych
rur, renowacja rur kanalizacyjnych, usługi naprawy rur odpływowych, konserwacja i naprawa rurociągów, konserwacja
i naprawa rur odpływowych, usługi w zakresie napraw rur,
konserwacja i naprawa systemów rurociągów, usługi w zakresie napraw rurociągów.
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chemiczne, wykonywanie ekspertyz, oprogramowania komputerowego, kontrola jakości żywności, testowanie produktów żywnościowych i produktów leczniczych.
513029
(220) 2020 04 30
MONDIAL MONTERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Geto
(210)
(731)

(210)
(731)

513028
(220) 2020 04 30
BIOSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STG25

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 obuwie.
513031
(220) 2020 04 30
4EASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4ease

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 5 leki, produkty farmaceutyczne, środki lecznicze do kąpieli, żywność dietetyczna dla celów medycznych,
herbaty lecznicze, sole do kąpieli leczniczych, zioła i napoje
lecznicze, maści, preparaty do odchudzania, środki przeciwbólowe, preparaty wspomagające leczenie, podnoszące odporność organizmu, wzbogacające organizm w niezbędne
witaminy, pierwiastki i mikroelementy, suplementy diety dla
celów medycznych, 35 prowadzenie aptek, prowadzenie aptek internetowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna leków, produktów farmaceutycznych i preparatów wspomagających
leczenie, podnoszących odporność organizmu, wzbogacających organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy,
suplementów diety, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu produktów farmaceutycznych, preparatów wspomagające leczenie, podnoszących odporność
organizmu, suplementy diety, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych,
informacje handlowe, analizy kosztów, pozyskiwanie, sortowanie i wyszukiwanie danych do baz danych, obróbka tekstów reklamowych, sondaże, rekrutacja personelu, promocja
sprzedaży, programy lojalnościowe, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów
reklamowych, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych produktów, organizacja pokazów i wystaw, 42 badania
naukowe z dziedziny farmakologii, ziołolecznictwa, zdrowego odżywiania, badania bakteriologiczne, badania i analizy

(531) 05.03.14, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 31 konopie, nieprzetworzone.
513040
(220) 2020 04 30
MAJSZYK GRZEGORZ AMG COMMUNICATIONS,
Brwinów; ALBIN MAREK CCS-COMMUNICATIONS
& CONFERENCE SERVICE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Invenire
(510), (511) 9 urządzenia do tłumaczenia języków obcych,
41 tłumaczenia, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, 42 projektowanie i opracowywanie elektronicznych
słowników i baz danych w zakresie tłumaczeń językowych,
programowanie oprogramowania komputerowego do elektronicznych słowników i baz danych w zakresie tłumaczeń
językowych.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

513046
(220) 2020 04 30
KRAMEK JADWIGA ZAKŁAD POGRZEBOWY HERMES,
Słupsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HERMES

(210)
(731)

(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 45 usługi pogrzebowe.
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513047
(220) 2020 04 30
ŁABĘCKI PRZEMYSŁAW P.H.U. ŁABĘCKI PRZEMYSŁAW,
Małkinia Górna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) estd 2008 Pokusa TASTY FOOD

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.20, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji typu fast-food, restauracje
oferujące dania na wynos, usługi cateringu zewnętrznego,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, usługi barowe, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, bary sałatkowe, usługi kawiarni.
513048
(220) 2020 04 30
MAJSZYK GRZEGORZ AMG COMMUNICATIONS,
Brwinów; ALBIN MAREK CCS-COMMUNICATIONS
& CONFERENCE SERVICE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inveni.re
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do tłumaczenia języków obcych,
41 tłumaczenia, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, 42 projektowanie i opracowywanie elektronicznych
słowników i baz danych w zakresie tłumaczeń językowych,
programowanie oprogramowania komputerowego do elektronicznych słowników i baz danych w zakresie tłumaczeń
językowych.
(551) wspólne prawo ochronne
513054
(220) 2020 04 28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
ZAP-MECHANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MECHANIKA ZAP
(210)
(731)

(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 7 przemysłowe zrobotyzowane maszyny do nacinania, obrabiarki do obróbki metalu, obrabiarki precyzyjne,
centra obróbki metali, obrabiarki do cięcia, precyzyjne obrabiarki do cięcia przedmiotów obrabianych, tokarki do obróbki metalu, obrabiarki do metalu, zwijarki do metali, wytłaczarki do metalu, prasy do tłoczenia metali, prasy do formowania
metalu, przeciągarki do obróbki metalu, szlifierki do obróbki
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metalu, dziurkarki do obróbki metalu, frezarki do obróbki
metalu, maszyny do przetwórstwa metali, piły do metalu
jako maszyny, maszyny do kształtowania metalu, walcarki
do obróbki metali, dłutownice do obróbki metalu, maszyny
do formowania metalu, maszyny do cięcia metali, maszyny do obróbki metali, giętarki do obróbki metalu, strugarki
wzdłużne [do obróbki metalu], prostownice do arkuszy metalowych, strugarki poprzeczne do obróbki metalu, noże obrotowe do metalu, maszyny do obróbki skrawaniem metali,
mechanizmy zrobotyzowane do obróbki metalu, noże obrotowe do metalu jako części maszyn, brzeszczoty pił do metalu do maszyn, noże tokarskie do obrabiarek do metalu, narzędzia do cięcia metalu z ostrzem diamentowym, maszyny
do grawerowania, skomputeryzowane maszyny do grawerowania, 37 montaż instalacji maszynowych, naprawa maszyn,
przegląd maszyn, usługi instalacji maszyn, usługi konserwacji
maszyn, konserwacja maszyn przemysłowych, odnawianie
maszyn przemysłowych, naprawa maszyn przemysłowych,
instalacja maszyn przemysłowych, usługi modernizacji
i przekształcania maszyn, udzielanie informacji związanych
z instalacją maszyn, naprawa maszyn i sprzętu do obróbki
metali, naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi do obróbki metali, naprawa instalacji do użytku w produkcji metalu, przetwarzaniu metalu i obróbce 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, 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, opracowywanie
technik obróbki skrawaniem, usługi inżynieryjne dotyczące
systemów formowania metali, usługi projektowania dotyczące narzędzi do obróbki metali, usługi projektowania dotyczące pras do obróbki metali, usługi projektowania na zamówienie, usługi inżynieryjne dotyczące systemów formowania
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metali, usługi projektowania dotyczące narzędzi do obróbki
metali, usługi projektowania dotyczące pras do obróbki metali, usługi projektowania na zamówienie.
(210) 513055
(220) 2020 04 28
(731) CICHOCKI ŁUKASZ, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) EKSPERT AFILIACJI ŁUKASZ CICHOCKI
(510), (511) 35 marketing finansowy, marketing afiliacyjny,
marketing internetowy, marketing cyfrowy, informacja marketingowa, kampanie marketingowe, usługi marketingowe,
reklama i marketing, dostarczanie informacji marketingowej,
przygotowywanie planów marketingowych, planowanie
strategii marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego,
usługi w zakresie marketingu gospodarczego, usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi doradztwa w zakresie marketingu, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, doradztwo
dotyczące zarządzania marketingowego, usługi reklamowe
i marketingowe, doradztwo reklamowe i marketingowe, analiza w zakresie marketingu, udzielanie informacji dotyczących
marketingu, pomoc w zakresie marketingu, porady w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie marketingu, marketing
imprez i wydarzeń, analiza trendów marketingowych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w zakresie marketingu
afiliacyjnego, usługi konsultingowe w zakresie marketingu
internetowego, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń
marketingowych, badania w dziedzinie strategii marketingowych, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych,
usługi reklamowe i marketingowe online, usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, badania rynku i badania marketingowe, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, doradztwo i zarządzanie biznesowe
w zakresie działalności marketingowej, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu
i publicity, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością
gospodarczą i marketingu, promocja, reklama i marketing
stron internetowych on-line, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, usługi
promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci
cyfrowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
kanałów łącznościowych, usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, usługi badawcze
w zakresie reklamy i marketingu, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, marketing
towarów i usług na rzecz innych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, produkcja
nagrań wideo w celach marketingowych, produkcja nagrań
dźwiękowych do celów marketingowych, porady w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie
zarządzania marketingowego, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób
trzecich, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych,
informacja lub badania w zakresie działalności gospodarczej
i marketingu, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi
w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), 41 wykła-
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dy na temat umiejętności marketingowych, kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego
z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, organizacja
szkoleń, szkolenia biznesowe, szkolenia edukacyjne, kursy
szkoleniowe, organizowanie szkoleń biznesowych, zapewnianie szkoleń online, organizowanie kursów szkoleniowych,
organizowanie programów szkoleniowych, nauczanie i szkolenia, trening osobisty [szkolenie], szkolenie i instruktaż, prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia w zakresie reklamy, doradztwo w zakresie szkoleń, udostępnianie informacji
dotyczących szkoleń, zapewnianie kursów szkoleniowych,
usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi szkoleniowe dla biznesu, szkolenia związane z finansami, szkolenia w dziedzinie
biznesu, zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, usługi
doradcze w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie szkoleń
biznesowych, zapewnianie kursów szkoleniowych online,
produkcja szkoleniowych filmów wideo, warsztaty w celach
szkoleniowych, usługi instruktażowe i szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], szkolenia
w zakresie umiejętności biznesowych, usługi szkoleniowe
w dziedzinie finansów, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, usługi
edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, publikowanie
przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, organizacja
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, przygotowanie
prezentacji do celów szkoleniowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], usługi
organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych,
organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych,
usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego, usługi w zakresie organizacji
i prowadzenia kursów szkoleniowych, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], publikowanie, udostępnianie publikacji elektronicznych, publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie drukowanych
materiałów edukacyjnych, udostępnianie publikacji on-line,
publikowanie podręczników dotyczących zarządzania biznesowego, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych,
edukacyjne usługi doradcze, kursy edukacyjne dotyczące
finansów, nauczanie, organizacja i przeprowadzanie kursów
edukacyjnych, opracowywanie materiałów edukacyjnych,
organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach
edukacyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu biznesu, prowadzenie kursów, prowadzenie warsztatów
edukacyjnych w dziedzinie biznesu, prowadzenie kursów
edukacyjnych, prowadzenie kursów instruktażowych.
513081
(220) 2020 05 05
DZIEKOŃSKI SZYMON ARCA STILLO YACHTS,
Wydminy
(540) (znak słowny)
(540) STILLO
(510), (511) 12 jachty, jachty silnikowe, jachty z silnikiem, złącza do rumpli do użytku na jachtach, 37 budowanie jachtów, instalacja elementów wewnętrznych jachtów, naprawa
i konserwacja jachtów, przebudowa, renowacja i naprawa
jachtów i łodzi, 39 czarterowanie jachtów, czarterowanie
jednostek pływających, jachtów, statków, łodzi i pojazdów
(210)
(731)
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wodnych, przechowywanie jachtów, przechowywanie jednostek pływających, jachtów, łodzi i pojazdów wodnych,
ratownictwo jachtów, usługi czarterowania jachtów i łodzi,
usługi przystani jachtowej, sługi w zakresie czarterowania
jachtów, usługi w zakresie rejsów na jachtach, wodowanie
jachtów za pomocą pochylni.
(210)
(731)
(540)
(540)

513082
(220) 2020 05 01
POLAŃSKA ALICJA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
LAZY LAMA

(531) 27.05.01, 29.01.03, 29.01.07, 03.02.13
(510), (511) 6 odlewy artystyczne z brązu, odlewy artystyczne z metali nieszlachetnych, rzeźby z metalu, rzeźby z metali
nieszlachetnych, rzeźbione dzieła sztuki z brązu, rzeźbione
dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, uchwyty z metalu,
metalowe wieszaki na odzież, metalowe pudełka do przechowywania, figurki z metali nieszlachetnych, tace metalowe, 14 biżuteria, biżuteria damska, naszyjniki, biżuteria szlachetna, biżuteria fantazyjna, łańcuszki, medaliony, zawieszki,
biżuteria osobista, ozdoby, broszki, bransoletki, pierścionki,
perły, wisiorki biżuteryjne, wyroby biżuteryjne, broszki
ozdobne, szpilki ozdobne, biżuteria z diamentami, wyroby
jubilerskie, biżuteria ze złota, zapięcia do biżuterii, biżuteria
na zamówienie, biżuteria na ciało, biżuteria z metali szlachetnych, srebrne nici, złote nici, biżuteria platerowana metalami
szlachetnymi, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, pierścionki z metali szlachetnych, druciki z metali szlachetnych,
biżuteria ze srebra wysokiej próby, części i akcesoria do biżuterii, biżuteria do noszenia na głowie, ozdoby do uszu w postaci biżuterii, dzieła sztuki wykonane z kamieni szlachetnych, dzieła sztuki wykonane z metali szlachetnych, 16 obrazy artystyczne, odbitki artystyczne graficzne, akwarele, litograficzne dzieła sztuki, obrazy, makiety architektoniczne,
oleodruki, portrety, prace malarskie i kaligraficzne, reprodukcje obrazów, ryciny i ich reprodukcje, rysunki, rysunki graficzne, ryty artystyczne, 20 meble, meblościanki, meble skórzane, meble tapicerowane, ławy, kredensy, kontuary, meble
domowe, meble stołówkowe, meble szkolne, meble metalowe, kartoteki, meble łączone, zagłówki, meble komputerowe,
meble łazienkowe, konsole, szafki, meble sypialne, meble
drewniane, meble rattanowe, pufy, meble trzcinowe, szafy,
meble biurowe, meble wielofunkcyjne, zestawy mebli, półki,
komody, meble kuchenne, narożniki, barki, meble sklepowe,
meble ogrodowe, zewnętrzne meble, stoły, regały, meble
wypoczynkowe, meble gięte, meble bambusowe, gabloty,
toaletki, elementy meblowe, taborety ruchome, meble
do siedzenia, lady sprzedażowe, półki wiszące, kombinowane meble modułowe, modułowe meble łazienkowe, meble
do salonu, meble zawierające łóżka, meble do przechowywania, biurka modułowe, segmenty mebli ściennych, meble
do oranżerii, zestawy mebli kuchennych, meble dla dzieci,
meble dla niemowląt, meble do wnętrz, meble ogrodowe
drewniane, wysokie stołki, meble do przebieralni, modułowe
układy półek, komplety mebli do salonu, meble kuchenne
do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, meble do eksponowania towarów, moduły do przechowywania, meble
do sal koncertowych, szafki do komputerów, meble do użytku przemysłowego, meble do pokojów dziecinnych, meble
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w stylu antycznym, szafki na materiały biurowe, meble
na miarę do zabudowy, panele do podziału pomieszczeń,
meble do użytku w audytoriach, meble sypialniane na wymiar do zabudowy, meble przystosowane do użytku przez
osoby z trudnościami w poruszaniu się, łóżka, łóżka dziecięce, łóżka piętrowe, konstrukcje drewniane łóżka, wyroby artystyczne wykonane z tworzyw sztucznych, wyroby artystyczne wykonane z gipsu, wyroby artystyczne wykonane
z wosku, wyroby artystyczne wykonane z drewna, dzieła
sztuki z bursztynu, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub
tworzyw sztucznych, lustra ścienne, lustra z elektrycznym
oświetleniem, lustra łazienkowe, lustra i lusterka stojące,
drewniane pudła i pudełka do przechowywania, szkatułki,
szkatułki z wikliny, kosze z wikliny na kwiaty, figurki drewniane, figurki wykonane z gipsu, figurki wykonane z tworzyw
sztucznych, poduszki dekoracyjne, 21 wyroby artystyczne
z kryształu, wyroby artystyczne z porcelany, wyroby artystyczne ze szkła, dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, naczynia, naczynia ceramiczne, naczynia
żaroodporne, naczynia na napoje, naczynia kuchenne ceramiczne, naczynia na piknik, naczynia do gotowania, naczynia do opiekania, naczynia do pieczenia, naczynia ze szkła,
naczynia do kuchenek mikrofalowych, naczynia do serwowania potraw, naczynia jako artykuły gospodarstwa domowego, naczynia obiadowe z porcelany, aluminiowe naczynia
do gotowania, podstawki stołowe pod naczynia, termoizolowane naczynia domowe z porcelany, termoizolowane naczynia domowe ze szkła, termoizolowane naczynia domowe
z ceramiki, naczynia nie z metali szlachetnych, blaszane wyroby do pieczenia, butelki do picia, dzbanki, karafki na wino,
karafki ze szkła, kieliszki, komplety do likierów, kubki wykonane z ceramiki, kubki wykonane z tworzyw sztucznych, kufle,
słomki do picia, szczypce do lodu, szklanki do whisky, szklanki do piwa, szklanki bez uchwytów, wiaderka do chłodzenia
wina, wiaderka do szampana, donice ceramiczne, donice
do roślin, donice szklane, donice z tworzyw sztucznych, doniczki do roślin, konewki, kosze na kwiaty, kamienne wazony
podłogowe, miski na kwiaty, misy na dekoracje kwiatowe,
podstawki do doniczek, stojaki do roślin, wazony, talerze dekoracyjne, artykuły porcelanowe do celów dekoracyjnych,
świeczniki, świeczniki z kutego żelaza, świeczniki z metali
szlachetnych, świeczniki szklane, figurki szklane, figurki ceramiczne, figurki z porcelany, figurki wykonane ze szkła ozdobnego, metalowe kosze na śmieci, kosze na śmieci do użytku
domowego, kosze na pranie, kosze na kwiaty, pudełka dozujące serwetki papierowe, kosze na ręczniki, dozowniki mydła,
dozowniki papieru toaletowego, dozowniki do kosmetyków,
dozowniki żelu pod prysznic, dozowniki chusteczek do twarzy, 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, t-shirty, koszulki, bluzki, koszule, spodnie, odzież sportowa, odzież treningowa, bielizna termoaktywna, skarpety termoaktywne, funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, termoaktywne nakrycia głowy, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, podkoszulki
sportowe, czapki sportowe, koszule sportowe, bluzy sportowe, skarpetki sportowe, skarpety sportowe, komplety sportowe, spodnie sportowe, szorty sportowe, buty sportowe,
obuwie sportowe, kurtki sportowe, płaszcze sportowe, stroje
sportowe, rajstopy sportowe, staniki sportowe, narzutki
sportowe, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, stroje do sportów walki, skarpety do sportów wodnych,
kurtki sportowe do rozgrzewki, topy sportowe do rozgrzewki, bluzy sportowe z kapturem, buty treningowe, buty tenisowe, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, stroje dla sędziów sportowych, kombinezony
piankowe do sportów wodnych powierzchniowych, koszule
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z ochraniaczami do użytku sportowego, spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, szorty z ochraniaczami
do użytku sportowego, kombinezony piankowe do nart
wodnych i sportów podwodnych, koszulki typu rashguard
do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem
UV, stroje kąpielowe, kąpielówki, kostiumy, kostiumy do użytku w grach fabularnych, kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, 28 zabawki, zabawki drewniane, kolejki zabawki, zabawki pluszowe, zabawki wypchane,
zabawki mówiące, zabawki muzyczne, zabawki elektroniczne, zabawki bujane, zabawki bambusowe, zabawki dmuchane, zabawki nakręcane, zabawki giętkie, zabawki inteligentne, zabawki modułowe, zabawki edukacyjne, roboty zabawkowe, zabawki budowlane, zabawki do wanny, zabawki zawierające skarbonki, mechaniczne zabawki akcji, zabawki
na baterie, odbijające się zabawki, zabawki tryskające wodą,
zabawki do wody, zabawki do jeżdżenia, zabawki do pchania, zabawki do szkicowania, zabawki do piaskownicy, zabawki do boksowania, zabawki do piasku, zabawki do rysowania, zabawki na kółkach, inteligentne pluszowe zabawki,
zabawki zdalnie sterowane, nakręcane chodzące zabawki,
zabawki z tkanin, zabawki do ciągnięcia, zabawki sterowane
radiowo, zabawki dla niemowląt, zabawki dla dzieci, zabawki
wypchane ziarenkami, zabawki do ściskania, wieloczęściowe
zabawki konstrukcyjne, zabawki z metalu, zabawki mechaniczne [z metalu], elektroniczne zabawki do nauki, zabawki
akcji na baterie, zdalnie obsługiwane latające zabawki, dmuchane zabawki do jeżdżenia, zabawki w kształcie zwierząt,
piszczące zabawki do ściskania, zabawki konstrukcyjne zazębiające się, zabawki wykonane z drewna, wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, zabawki z tworzyw sztucznych, nadmuchiwane zabawki do basenu, zabawki wykonane
z gumy, nadmuchiwane zabawki do kąpieli, zabawki typu
fidget spinner, helikoptery zabawki sterowane radiowo, zabawki do piętrowego układania, zabawki rozwojowe dla niemowląt, zwierzęta zabawki napędzane silnikiem, zabawki
w postaci puzzli, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, zabawki
związane z magią, zabawki - pojazdy sterowane elektronicznie, zdalnie sterowane zabawki elektroniczne, nadmuchiwane zabawki przypominające pojazdy powietrzne, zabawki
uruchamiane za pomocą dźwigni, nadmuchiwane zabawki
z cienkiej gumy, zabawki na kółkach napędzane pedałami,
nadmuchiwane zabawki w postaci łódek, zabawki, które
po otworzeniu wyskakują, zabawki sprzedawane w formie
zestawów, zabawki do użytku na zewnątrz, zabawki w postaci urządzeń domowych, zabawki przystosowane do celów
edukacyjnych, zabawki do użytku w basenach, zabawki
do jeżdżenia bez napędu silnikowego, zabawki do zawieszania w łóżeczkach dziecięcych, zabawki w postaci imitacji artykułów spożywczych, zabawki w postaci mechanicznych
dozowników słodyczy, zabawki do użytku w wózkach dziecięcych, zabawki w postaci przekształcanych pojazdów-robotów, roboty zabawki sterowane za pomocą radia, przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne,
zabawki imitujące przedmioty używane przez dorosłych
w życiu codziennym, gry, gry towarzyskie, gry - łamigłówki,
gry towarzyskie na przyjęcia, gry polegające na budowaniu,
plansze do gry w warcaby, zestawy do gry planszowej młynek, gry planszowe, gry fabularne, gry madżong, gry quizowe, gry karciane, gry w kości, karty do gry, szachy, gry memory jako gry pamięciowe, kubki na kości do gry, pudełka
na karty do gry, sprzęt do gry w bingo, drążki do ćwiczeń,
artykuły sportowe, drążki do hantli do podnoszenia ciężarów, ekspandery do klatki piersiowej, ergometry wioślarskie,
gimnastyczne drążki poziome, gryfy do hantli do podnoszenia ciężarów, hantle, hantle do podnoszenia ciężarów, hantle
kettlebell, ławki do ćwiczeń, ławki do ćwiczenia mięśni brzu-
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cha, ławki do podnoszenia ciężarów, ławki do użytku sportowego, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, maszyny
do ćwiczeń fizycznych wyposażone w ciężarki, maszyny
do przysiadów, platformy do ćwiczeń, poręcze równoległe
do gimnastyki, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych,
przyrządy stosowane w kulturystyce, ręcznie obsługiwane
obręcze do ćwiczeń oporowych na górne i dolne partie ciała, ręczne trenażery nóg, sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, sprzęt do ćwiczeń fizycznych obsługiwany
ręcznie, sprzęt do treningów sportowych, sprzęt sportowy,
stojaki do przysiadów, sztangi do podnoszenia ciężarów, trenażery mięśni brzucha, trenażery eliptyczne, uchwyty
do podnoszenia ciężarów, uchwyty do artykułów sportowych, uchwyty do robienia pompek, urządzenia do ćwiczeń
fizycznych, urządzenia do kulturystyki, urządzenia
do wzmacniania ciała, balony, balony do gry, bańki mydlane
jako zabawki, maski kostiumowe, okulary zabawkowe, szczudła do celów rekreacyjnych, sprzęt do żonglerki, piłeczki
do żonglowania, artykuły do robienia dowcipów, akcesoria
unoszące się na wodzie do celów rekreacyjnych, dekoracje
do zabawy do użytku z figurkami akcji, bibeloty jako zabawki
na przyjęcia, dmuchane tuby do dopingowania, dyski
do rzucania, figurki akcji do zabawy, huśtawki, kapelusze
do zabawy, kukiełki, kwiaty do zabawy, maski papierowe,
maski zabawkowe, piłki do gier i zabaw, pistolety na wodę,
pistolety zabawkowe, platformy do unoszenia się na wodzie,
do celów rekreacyjnych, postacie z bajek fantasy jako zabawki, różdżki do zabawy, pudełka z wyskakującymi figurkami
na sprężynce, śmieszne gadżety do zabawy, śmieszne gadżety na imprezy, tarcze strzelnicze, tunele do zabawy, urządzenia do sztuczek magicznych, zestawy z różdżką i roztworami do puszczania baniek mydlanych, żetony do gier,
sztuczki magiczne, zabawki związane z magią, kręgle, gry
z obręczami, serpentyny, wstęgi jako akcesoria dekoracyjne
na przyjęcia, 41 organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja imprez sportowych, organizowanie imprez
edukacyjnych, przygotowywanie imprez sportowych, imprezy kulturalne, produkcja imprez sportowych, planowanie
specjalnych imprez, publikacja kalendarzy imprez, prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie imprez kulturalnych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, prowadzenie imprez sportowych na żywo, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, 43 zapewnianie żywności
i napojów w restauracjach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, usługi cateringu
zewnętrznego, restauracje oferujące dania na wynos, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji
związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków,
restauracje dla turystów, rezerwacja stolików w restauracjach, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków.
(210)
(731)
(540)
(540)

513083
(220) 2020 05 05
ŁATOSZYŃSKA HANNA TERRAPI, Łódź
(znak słowno-graficzny)
terrapi
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(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki toaletowe.
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(540) Sixty Six

513087
(220) 2020 05 05
PESZEL DOMINIKA STUDIO TAŃCA SIEMANKO,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIEMANKO

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.01.03, 24.17.12, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.08
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki naturalne, kosmetyki
kolorowe, kosmetyki do włosów, kosmetyki do paznokci,
kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki do pielęgnacji
urody, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, 25 bluzy dresowe, bluzy sportowe, buty do tańca, czapki z daszkiem, czapki
sportowe, getry, koszule sportowe, komplety sportowe, koszulki polo, koszulki z nadrukami, kurtki, obuwie sportowe,
odzież treningowa, odzież sportowa, spodnie do ćwiczeń fizycznych, spódnice, skarpetki, topy sportowe do rozgrzewki,
szorty, 41 usługi w zakresie zajęć praktycznych i nauczania
tańca, organizowanie i przygotowywanie występów i konkursów, szkolenia i kursy w zakresie rozrywki, usługi instruktorów gimnastyki, pokazy tańca, działalność rozrywkowa,
usługi rozrywki w zakresie karaoke, usługi klubowe, usługi
organizowania i prowadzenie klubów towarzyskich dla fanów zainteresowanych karierą artystyczną swoich idoli, organizowanie balów, organizowanie imprez rozrywkowych,
usługi organizowania i prowadzenia nauki tańca w studiach
i zespołach tanecznych oraz doradztwo w tym zakresie również internetowe.
513117
(220) 2020 05 06
DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DEFRO AIR
(510), (511) 11 rekuperatory do wstępnego ogrzewania
powietrza do spalania w systemach grzewczych z wykorzystaniem gorących gazów spalinowych, urządzenia wentylacyjne, instalacje do wentylacji, urządzenia do wentylacji,
urządzenia i instalacje do wentylacji, urządzenia wentylacyjne do pomieszczeń mieszkalnych, instalacje i urządzenia
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, wymienniki ciepła, wentylatory do wymienników
ciepła, wymienniki ciepła do celów centralnego ogrzewania.
(210)
(731)

513125
(220) 2020 05 06
FINLOG NORIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, reklama, usługi marketingowe, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów i sympozjów, organizowanie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], prowadzenie
wycieczek z przewodnikiem, 43 udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi barowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego
zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami],
usługi restauracyjne, usługi restauracyjne świadczone przez
hotele, usługi rezerwacji pokojów, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, kafeterie [bufety], usługi hotelowe, wynajmowanie sal konferencyjnych, wynajmowanie sal
na zebrania.
513126
(220) 2020 05 06
FINLOG NORIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sixty Six
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, reklama, usługi marketingowe, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów i sympozjów, organizowanie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], prowadzenie
wycieczek z przewodnikiem, 43 udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi barowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego
zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami],
usługi restauracyjne, usługi restauracyjne świadczone przez
hotele, usługi rezerwacji pokojów, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, kafeterie [bufety], usługi hotelowe, wynajmowanie sal konferencyjnych, wynajmowanie sal
na zebrania.
513130
(220) 2020 05 04
HABYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HABYS for perfect massage
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 05.05.20, 05.05.21, 29.01.12
(510), (511) 3 produkty i preparaty kosmetyczne, środki
do mycia i pielęgnacji skóry, olejki eteryczne, olejki do masażu, kremy do masażu, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, środki do dezynfekcji, 10 meble
dla celów medycznych, w tym stoły rehabilitacyjne, sofy
i kanapy wykonane specjalnie do celów medycznych, fotele
i krzesła dla celów medycznych, fotele i krzesła stomatologiczne, łóżka hydrostatyczne do celów leczniczych, materace do celów medycznych, materace i maty do masażu,
aparaty do masażu, rękawice do masażu, poduszki ortopedyczne, wkładki i pasy ortopedyczne, urządzenia do ćwiczeń
terapeutycznych, gorsety do celów medycznych, poduszki
do celów medycznych, kule, nosze dla chorych, nosze na kółkach, maty do zapobiegania odleżyny, artykuły ortopedyczne, urządzenia do fizjoterapii, rękawice do celów medycznych, stoły operacyjne, sanitarne maseczki ochronne, poduszki, zagłówki oraz wałki do celów rehabilitacyjnych, wałki,
półwałki i kliny do masażu, nakładki do masażu, 20 meble
ergonomiczne, meble rehabilitacyjne, krzesła do masażu,
taborety, niemetalowe dozowniki do ręczników i papieru,
dekoracje przestawne, łóżka do masażu, stoły do masażu
niemetalowe, drabinki składane, kurtyny i zasłony używane
w gabinetach lekarskich, szafki na lekarstwa, niemetalowe
fotele, krzesła, leżanki do celów rehabilitacyjnych, materace
nie do celów leczniczych, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
a także on-line w szczególności produktów i preparatów kosmetycznych, środków do mycia i pielęgnacji skóry, olejków
eteryczne, olejków do masażu, kremów do masażu, środków
toaletowych, środków do dezynfekcji, mebli, książek, czasopism, broszur informacyjnych, przyrządów do masażu,
fizykoterapii oraz do gimnastyki leczniczej, łóżek do celów
leczniczych, łóżek i stołów do masażu, materaców do celów
leczniczych, przyrządów oraz produktów ortopedycznych,
wynajem mebli do salonów kosmetycznych i salonów masażu, 41 organizowanie pokazów dotyczących technik masażu,
organizowanie szkoleń i kursów dot. sprzętu do rehabilitacji
i masażu, informacja o rekreacji, instruktaże, kluby zdrowia,
kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie zjazdów, sympozjów, seminariów, konkursów, 44 usługi fizjoterapii, usługi masażu, usługi fizjoterapii, usługi fizykoterapii,
usługi aromaterapii, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi
ośrodków rehabilitacyjnych.
(210) 513164
(220) 2020 05 05
(731) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, IE
(540) (znak słowny)
(540) SACHOL KIDS
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety.
(210) 513165
(220) 2020 05 05
(731) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, IE
(540) (znak słowny)
(540) SACHOL FAST EFFECT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety.
513179
(220) 2020 05 07
SYZAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT26/2020

(540) MeDi PROTECT

(531) 29.01.13, 27.05.01, 23.05.05, 24.01.01
(510), (511) 5 środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 11 urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji
i odkażania, 37 dezynfekcja, dezynfekcja pomieszczeń, zwalczanie szkodników i dezynfekcja.
513188
(220) 2020 05 07
AGRO-WODZISŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wodzisław Śląski
(540) (znak słowny)
(540) BURSZTYNOWA
(510), (511) 29 dżemy, galaretki, żelatyna spożywcza, mieszanki żelujące na bazie cukru i pektyny.
(210)
(731)

(210) 513192
(220) 2020 05 07
(731) LISZEWSKI PATRYK, Lędziny
(540) (znak słowny)
(540) okoloko
(510), (511) 9 artykuły optyczne [okulary] korekcyjne, etui
na okulary, etui na okulary dziecięce, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary przeciwsłoneczne, etui
na okulary słoneczne, futerały na okulary, futerały na okulary
słoneczne, modne okulary, modne okulary przeciwsłoneczne, nakładki na okulary słoneczne na magnes, ochronne
okulary, ochronne (okulary -) do uprawiania sportu, okulary, okulary antyrefleksyjne, okulary dla dzieci, okulary dla
rowerzystów, okulary do czytania, okulary do makijażu,
okulary do uprawiania sportu, okulary korekcyjne, okulary
kurzoodporne, okulary lodowcowe, okulary ochronne, okulary ochronne do nurkowania, okulary ochronne do ochrony oczu, okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary,
okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, okulary optyczne,
okulary [optyka], okulary pływackie, okulary polaryzacyjne,
okulary powiększające, okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, przeciwsłoneczne okulary na receptę, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, woreczki
na okulary, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,
usługi optyczne, badania optyczne, dopasowywanie okularów, dopasowywanie soczewek kontaktowych, dopasowywanie soczewek optycznych, optometria, usługi badania
wzroku [zakłady optyczne], usługi informacyjne dotyczące
soczewek kontaktowych, usługi optometryczne, usługi przesiewowych badań wzroku.
(210) 513229
(220) 2020 05 08
(731) HALASZ KATARZYNA MUZYKĄCIK, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT26/2020
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(540) muzykącik muzyczny kącik inspiracji

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 41 organizacja wystaw w celach edukacyjnych,
organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie
konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych, prowadzenie konferencji edukacyjnych,
organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizowanie
i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie seminariów, organizowanie seminariów dotyczących edukacji, organizowanie seminariów związanych z edukacją, organizowanie seminariów
i konferencji, organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, organizowanie seminariów edukacyjnych, planowanie
seminariów w celach edukacyjnych, organizacja sympozjów
dotyczących edukacji, organizacja sympozjów dotyczących
szkoleń, organizowanie sympozjów edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących edukacji, organizowanie
konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie konferencji,
organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
wykładów, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, organizacja konkursów edukacyjnych,
organizacja konkursów muzycznych, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów
w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach
szkoleniowych, organizowanie konkursów w celach kulturalnych, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie
wykładów, organizowanie wykładów edukacyjnych, organizowanie wystaw do celów edukacyjnych, organizowanie
wystaw do celów rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie
wystaw edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie zjazdów edukacyjnych,
organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, planowanie konferencji w celach edukacyjnych, planowanie wykładów w celach edukacyjnych, prezentowanie ścieżek dźwiękowych
filmów wideo, prowadzenie seminariów szkoleniowych,
prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, prowadzenie
zjazdów w celach rozrywkowych, przeprowadzanie konwencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu,
nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, nagrywanie
muzyki, nagrywanie na taśmach wideo, nagrywanie taśm
wideo, opracowywanie sprawozdań w zakresie nauczania,
prezentacja nagrań wideo, produkcja edukacyjnych nagrań
dźwiękowych i wideo, produkcja dzieł muzycznych w studio
nagrań, produkcja muzyczna, produkcja muzycznych filmów
wideo, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach
dźwięku i obrazu, produkcja nagrań muzycznych, produkcja
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nagrań wideo, realizacja nagrań audiowizualnych, badania
edukacyjne, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji,
doradztwo w zakresie szkoleń, edukacja, edukacja przedszkolna, edukacja online z komputerowej bazy danych lub
za pomocą Internetu czy ekstranetów, informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych
lub z Internetu, informacja o edukacji, kształcenie ruchowe
dla dzieci w wieku przedszkolnym, kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe w formie pisemnej, nauczanie muzyki, nauczanie muzyki za pomocą kursów korespondencyjnych,
nauczanie przedszkolne, nauczanie w szkołach podstawowych, nauczanie wyrównawcze w zakresie mowy, nauczanie wyrównawcze w zakresie języka, nauka muzyki, nauka
śpiewu, opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów,
opracowywanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie
podręczników edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie
imprez szkoleniowych, organizacja seminariów, organizacja i przeprowadzanie warsztatów i seminariów w zakresie
samoświadomości, organizacja warsztatów i seminariów,
organizacja szkoleń, organizacja zajęć, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, organizowanie
i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie imprez
edukacyjnych, organizowanie kursów instruktażowych, prowadzenie kursów instruktażowych, organizowanie kursów
korespondencyjnych, prowadzenie kursów korespondencyjnych, organizowanie kursów stosujących metody nauczania
programowanego, organizowanie kursów stosujących metody nauki samodzielnej, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych w instytutach
dydaktycznych, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie programów szkoleniowych, organizowanie seminariów szkoleniowych, organizowanie spotkań
z dziedziny edukacji, organizowanie szkoleń biznesowych,
organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie warsztatów, organizowanie zajęć
dydaktycznych, pokazy edukacyjne, pokazy [do celów szkoleniowych], prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów, seminariów
i warsztatów, prowadzenie seminariów, przedszkola, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, seminaria, świadczenie
usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach
pozalekcyjnych, szkolenia edukacyjne, szkolenia w zakresie
technik komunikacyjnych, szkolenia z zakresu rozumienia
muzyki, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, udostępnianie
kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo,
udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, udzielanie
informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, usługi doradcze dotyczące
edukacji i szkoleń, usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
warsztatów [szkolenia], usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, usługi doradztwa edukacyjnego, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne świadczone
dla dzieci, usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli
dzieci, usługi nauczania muzyki, usługi nauki na odległość
świadczone online, usługi w zakresie edukacji muzycznej,
usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie
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przygotowywania programów nauczania, usługi w zakresie
szkolenia nauczycieli, warsztaty w celach szkoleniowych,
wyznaczanie standardów edukacyjnych, zapewnianie pokazów edukacyjnych, zapewnianie seminariów szkoleniowych
online, zapewnianie kursów szkoleniowych online, zapewnianie szkoleń online, organizowanie imprez muzycznych,
pisanie piosenek, rozrywka z udziałem muzyki, świadczenie
usług rozrywkowych dla dzieci, szkolenia ruchowe dla dzieci,
usługi prezentacji audiowizualnych, usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, usługi rozrywkowe
świadczone dla dzieci, usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi
w zakresie produkcji muzycznej, muzyczne usługi wydawnicze, kompozycje muzyczne, usługi w zakresie pisania tekstów piosenek.
513235
(220) 2020 05 07
WINOWEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drzewce
(540) (znak słowny)
(540) WINOWEKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), alkohole wysokoprocentowe, destylowane napoje, ekstrakty
alkoholowe, esencje alkoholowe, napoje alkoholowe zawierające owoce, alkoholowe ekstrakty owocowe, owocowe
napoje alkoholowe, napoje alkoholowe na bazie owoców,
wino, nalewki, likiery, koktajle, miód pitny, wódka, 35 sprzedaż, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż on-line, pośrednictwo handlowe w zakresie sprzedaży, sprzedaż
dla osób trzecich towarów: napoje alkoholowe, alkohole
wysokoprocentowe, destylowane napoje, ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, napoje alkoholowe zawierające
owoce, alkoholowe ekstrakty owocowe, owocowe napoje
alkoholowe, napoje alkoholowe na bazie owoców, wino, nalewki, likiery, koktajle, miód pitny, wódka, piwo.

Nr ZT26/2020

(531)

05.03.14, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05,
29.01.12
(510), (511) 29 krojone owoce, mrożone owoce, owoce
przetworzone, pokrojone owoce, suszone owoce, 31 jagody,
świeże owoce, owoce świeże, świeże owoce
513281
(220) 2020 05 05
KAMIŃSKA-WOJTECZEK KAROLINA IWONA KOKO
BRAND, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOKO brand
(210)
(731)

(210)
(731)

513246
(220) 2020 05 10
MILBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ProCision Solutions member of MILBOR group PMC

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 26.01.03, 26.01.15, 05.03.14,
29.01.13
(510), (511) 7 automatyczne maszyny do pakowania żywności, maszyny do pakowania, maszyny do pakowania w kartony, urządzenia do pakowania [maszyny], maszyny do paletyzacji.
513247
(220) 2020 05 10
MILBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MILBOR fresh

(210)
(731)

(531) 02.09.08, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież damska.
513299
(220) 2020 05 06
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA
FARMACEUTYCZNO-WETERYNARYJNEGO
CENTROWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CEZARMARKET
(210)
(731)

(531) 03.01.08, 26.04.02, 26.04.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu z karmą i akcesoriami
dla zwierzą, sprzedaż detaliczna i hurtowa, sprzedaż on-line,
sprzedaż wysyłkowa towarów obejmujących: nawozy do roślin akwariowych, oświetlenie akwarystyczne, pokarmy dla
ryb, preparaty akwarystyczne, witaminy i odżywki dla ryb,
filtry akwarystyczne, urządzenia do ogrzewania wody, testy do wody akwariowej, krewetki, akcesoria dla krewetek,
pokarmy dla krewetek, krewetkaria, lekarstwa dla krewetek,
preparaty do krewetkariów, witaminy i minerały dla krewetek, zestawy do napowietrzania, zestawy akwariowe, akcesoria techniczne, akcesoria dekoracyjne, podłoża dla gadów
i płazów, pokarm dla gadów i płazów, preparaty dla gadów
i płazów, witaminy i odżywki dla gadów i płazów, akcesoria
terrarystyczne, terraria, domki dla gryzoni, eliminatory plam
i zapachów dla gryzoni, karmy dla gryzoni, klatki i akcesoria
dla gryzoni, kuwety, toalety i akcesoria dla gryzoni, środki
do pielęgnacji i higieny dla gryzoni, podłoża dla gryzoni,
przysmaki dla gryzoni, szampony dla gryzoni, transportery
dla gryzoni, witaminy i odżywki dla gryzoni, zabawki i akcesoria dla gryzoni, szelki dla gryzoni, kuwety, toalety i akcesoria dla jeża, podłoża i żwirki dla jeża, pokarmy dla jeża,
szampony dla jeża, zabawki dla jeża, miski dla jeża, transportery dla jeża, klatki i kojce dla jeża, podłoża dla koni, pokarmy
i pasze dla koni, preparaty uzupełniające i witaminowe dla
koni, przysmaki dla koni, szczotki i zgrzebła dla koni, szampony i środki pielęgnacyjne dla koni, drapaki dla kotów,
drzwi i zabezpieczenia dla kotów, eliminatory plam i zapachów dla kotów, środki do pielęgnacji i higieny dla kotów,
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karmy mokre dla kotów, karmy suche dla kotów, kuwety,
toalety i akcesoria dla kotów, legowiska i budki dla kotów,
miski, poidła i karmidła dla kotów, mleko dla kotów i kociąt,
obroże dla kotów, środki do ochrony ran kotów, preparaty
na pasożyty i kleszcze dla kotów, preparaty uzupełniające
dla kotów, przysmaki dla kotów, szampony dla kotów, szczotki, zgrzebła i grzebienie dla kotów, szelki dla kotów, torby,
kosze i plecaki transportowe dla kotów, transportery i klatki
dla kotów, zabawki dla kotów, żwirki dla kotów, pojemniki
na karmę dla kotów, domki dla królików, karmy dla królików,
klatki i akcesoria dla królików, preparaty uzupełniające dla
królików, przysmaki dla królików, szelki dla królików, transportery dla królików, pielęgnacja i higiena królików, podłoża
dla królików, akcesoria do zbierania psich odchodów, drzwi
i zabezpieczenia dla psów, eliminatory plam i zapachów dla
psów, środki do pielęgnacji i higieny dla psów, kagańce dla
psów, karmy mokre dla psów, karmy suche dla psów, kojce
dla psów, książki o psach, legowiska dla psów, maty samochodowe dla psów, miski, poidła i karmidła dla psów, mleko
i kaszki dla szczeniąt, obroże i kolczatki dla psów, ochrona
ran psów, podkłady, pieluchy i kuwety dla psów, preparaty
na pasożyty i kleszcze dla psów, preparaty uzupełniające dla
psów, przysmaki dla psów, smycze i linki dla psów, szampony i akcesoria kąpielowe dla psów, szczotki, zgrzebła i grzebienie dla psów, szelki dla psów, szkolenie i tresura psów,
torby, kosze i plecaki transportowe dla psów, transportery
i klatki dla psów, zabawki dla psów, pojemniki na karmę dla
psów, eliminatory plam i zapachów dla ptaków, klatki i akcesoria dla ptaków, pokarmy dla ptaków, transportery dla
ptaków, piasek i podłoża dla ptaków, witaminy i odżywki dla
ptaków, karmidła dla ryb stawowych, pokarm dla ryb stawowych, eliminatory glonów do stawów i oczek wodnych,
filtry do stawów i oczek wodnych, pompy fontannowe
do oczek wodnych, ozdoby do stawów i oczek wodnych,
preparaty do wody stawowej, eliminatory plam i zapachów
dla tchórzofretek, klatki i akcesoria dla tchórzofretek, kuwety, toalety i akcesoria dla tchórzofretek, pielęgnacja i higiena
dla tchórzofretek, pokarm dla tchórzofretek, przysmaki dla
tchórzofretek, szampony dla tchórzofretek, transportery dla
tchórzofretek, żwirki i podłoża dla tchórzofretek, witaminy
i odżywki dla tchórzofretek, miski, poidła i karmidła dla tchórzofretek, szelki dla tchórzofretek, obsługa zleceń zakupów,
marketing, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach internetowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja
sprzedaży powyższych towarów i świadczonych usług,
prezentacja oferty handlowej w Internecie, organizowanie
i współudział w targach, wystawach i pokazach związanych
z promocją powyższych towarów, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, prowadzenie punktów informacji
konsumenckiej, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej.
513301
(220) 2020 05 06
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Colian pomaga
(210)
(731)

55

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą,
promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, usługi zarządzania sprzedażą,
promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży na rzecz innych,
marketing handlowy [inny niż sprzedaż], doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób
trzecich różnych towarów obejmujących: warzywa (konserwowane, suszone lub gotowane) i ich mieszanki, koncentraty spożywcze na bazie warzyw suszonych jako dodatki
do sosów, zup i potraw kulinarnych, grzyby (konserwowane,
suszone lub gotowane), mięso i jego przetwory, drób, dziczyzna, ryby i owoce morza, wszystkie te produkty również
w formie ekstraktów, zupy, galarety, pasty, konserwy, dania
gotowe, mrożone lub odwodnione, ser, preparaty sojowe,
oleje spożywcze i tłuszcze, preparaty proteinowe, kiełbasy,
wędliny, zupy, koncentraty, rosół, kostki bulionowe, bulion,
składniki do sporządzania zupy, zioła suszone, marynaty
warzywne, żelatyna spożywcza, galaretki, kawa, herbata,
wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, słodycze, cukierki,
czekolady, czekoladki, czekoladki nadziewane, śliwki w czekoladzie, bakalie w czekoladzie, orzechy w czekoladzie, draże, bomboniery, batony, batony czekoladowe, ciastka, ciasta,
ciasteczka, wafle, wafelki, wafle gofrowe, lizaki, żelki, żelki
z nadzieniem, gumy do żucia, galaretki, galaretki nadziewane, lody, popkorn, orzechy, pestki, ziarna, bakalie, dodatki
cukiernicze, płatki śniadaniowe, muesli, płatki zbożowe,
preparaty z kaszy, pasta, makarony, produkty żywnościowe
na bazie ryżu, mąki lub kaszy, w formie gotowych dań, pizze,
kanapki, sosy, sos sojowy, ketchup, aromaty lub przyprawy
do jedzenia, pieprz spożywczy, przyprawy, panierki, składniki
do panierowania mięsa i ryb, paniery do ryb, sosy sałatkowe,
majonez, musztarda, ocet, goździki, sól do konserwowania
żywności, dodatki smakowe do potraw, esencje do artykułów żywnościowych napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe, piwo, oranżady, toniki, marketing, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych promujących powyższe towary
oraz ich reklama w środkach masowego przekazu, reklama,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych
(druków, prospektów, broszur), organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, 36 organizacja zbiórek charytatywnych, zbiórki funduszy na cele charytatywne, inwestowanie funduszy na cele charytatywne, usługi charytatywne
w zakresie datków pieniężnych, organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], usługi gromadzenia
funduszy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących,
gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą
imprez rozrywkowych, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi w zakresie sponsoringu finansowego, organizowanie wydarzeń i działań mających na celu
zbieranie funduszy na cele charytatywne, przydzielanie dotacji pieniężnych dla organizacji charytatywnych, wspieranie
podmiotów organizujących wydarzenia i działania mające
na celu zbiórki charytatywne, usługi finansowe, 41 edukacja, rozrywka i sport, organizowanie i prowadzenie loterii,
organizowanie i prowadzenie konkursów, organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, usługi edukacyjne i instruktażowe, imprezy kulturalne, muzyczne widowiska sceniczne
wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów,
nauczanie i szkolenia, obozy rekreacyjne, organizacja i prezentacja widowisk, organizacja i przeprowadzanie imprez
rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń

56

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

sportowych, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, organizowanie festynów w celach edukacyjnych,
organizowanie festynów w celach kulturalnych, organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, organizowanie festynów w celach rozrywkowych, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie imprez sportowych,
zawodów i turniejów sportowych, organizowanie imprez
w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych
i edukacyjnych, organizowanie konkursów, organizowanie
występów na żywo, organizowanie zawodów sportowych
i jeździeckich, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw
dla dzieci, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne.
513302
(220) 2020 05 12
EMERGOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OCTOLIP

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, witaminy do celów
leczniczych, minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów medycznych,
suplementy żywnościowe, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła
lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kremy
farmaceutyczne, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze.
513304
(220) 2020 05 06
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowny)
(540) COLIAN POMAGA
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą,
promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, usługi zarządzania sprzedażą,
promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży na rzecz innych,
marketing handlowy [inny niż sprzedaż], doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób
trzecich różnych towarów obejmujących: warzywa (konserwowane, suszone lub gotowane) i ich mieszanki, koncentraty spożywcze na bazie warzyw suszonych jako dodatki
do sosów, zup i potraw kulinarnych, grzyby (konserwowane,
suszone lub gotowane), mięso i jego przetwory, drób, dziczyzna, ryby i owoce morza, wszystkie te produkty również
w formie ekstraktów, zupy, galarety, pasty, konserwy, dania
gotowe, mrożone lub odwodnione, ser, preparaty sojowe,
oleje spożywcze i tłuszcze, preparaty proteinowe, kiełbasy,
wędliny, zupy, koncentraty, rosół, kostki bulionowe, bulion,
składniki do sporządzania zupy, zioła suszone, marynaty
warzywne, żelatyna spożywcza, galaretki, kawa, herbata,
wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, słodycze, cukierki,
czekolady, czekoladki, czekoladki nadziewane, śliwki w czekoladzie, bakalie w czekoladzie, orzechy w czekoladzie, dra(210)
(731)

Nr ZT26/2020

że, bomboniery, batony, batony czekoladowe, ciastka, ciasta,
ciasteczka, wafle, wafelki, wafle gofrowe, lizaki, żelki, żelki
z nadzieniem, gumy do żucia, galaretki, galaretki nadziewane, lody, popkorn, orzechy, pestki, ziarna, bakalie, dodatki
cukiernicze, płatki śniadaniowe, muesli, płatki zbożowe,
preparaty z kaszy, pasta, makarony, produkty żywnościowe
na bazie ryżu, mąki lub kaszy, w formie gotowych dań, pizze,
kanapki, sosy, sos sojowy, ketchup, aromaty lub przyprawy
do jedzenia, pieprz spożywczy, przyprawy, panierki, składniki
do panierowania mięsa i ryb, paniery do ryb, sosy sałatkowe,
majonez, musztarda, ocet, goździki, sól do konserwowania
żywności, dodatki smakowe do potraw, esencje do artykułów żywnościowych napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe, piwo, oranżady, toniki, marketing, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych promujących powyższe towary
oraz ich reklama w środkach masowego przekazu, reklama,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych
(druków, prospektów, broszur), organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, 36 organizacja zbiórek charytatywnych, zbiórki funduszy na cele charytatywne, inwestowanie funduszy na cele charytatywne, usługi charytatywne
w zakresie datków pieniężnych, organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], usługi gromadzenia
funduszy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących,
gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą
imprez rozrywkowych, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi w zakresie sponsoringu finansowego, organizowanie wydarzeń i działań mających na celu
zbieranie funduszy na cele charytatywne, przydzielanie dotacji pieniężnych dla organizacji charytatywnych, wspieranie
podmiotów organizujących wydarzenia i działania mające
na celu zbiórki charytatywne, usługi finansowe, 41 edukacja, rozrywka i sport, organizowanie i prowadzenie loterii,
organizowanie i prowadzenie konkursów, organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, usługi edukacyjne i instruktażowe, imprezy kulturalne, muzyczne widowiska sceniczne
wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów,
nauczanie i szkolenia, obozy rekreacyjne, organizacja i prezentacja widowisk, organizacja i przeprowadzanie imprez
rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń
sportowych, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, organizowanie festynów w celach edukacyjnych,
organizowanie festynów w celach kulturalnych, organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, organizowanie festynów w celach rozrywkowych, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie imprez sportowych,
zawodów i turniejów sportowych, organizowanie imprez
w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych
i edukacyjnych, organizowanie konkursów, organizowanie
występów na żywo, organizowanie zawodów sportowych
i jeździeckich, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw
dla dzieci, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne.
(210)
(731)
(540)
(540)

513320
(220) 2020 05 12
KACZMARCZYK KINGA ALTO PHARMA, Sawa
(znak słowno-graficzny)
NATURAL HERBS

Nr ZT26/2020
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(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 witaminy do użytku w produkcji suplementów
żywnościowych, proteiny do użytku w produkcji suplementów żywnościowych, proteiny do użytku w produkcji suplementów diety, suplementy chemiczne wykorzystywane
do produkcji witamin, 5 białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla zwierząt, lecznicze suplementy do pasz
dla zwierząt, mielone siemię lniane do użytku jako suplement diety, mieszanki do picia będące suplementami diety,
mieszanki do picia w proszku będące suplementami diety
o smaku owocowym, mineralne suplementy diety dla ludzi,
mineralne suplementy diety, mineralne suplementy diety
dla zwierząt, mineralne suplementy odżywcze, naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii, nośniki uwalniające
substancje czynne w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, nośniki uwalniające substancje czynne w formie rozpuszczalnych warstw
ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odżywcze
suplementy diety, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, suplementy żywnościowe, suplementy ziołowe w płynie, suplementy z wapniem, suplementy ziołowe,
suplementy z siarą, suplementy wzmacniające zawierające
preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie
i dla rekonwalescentów, suplementy witaminowe w postaci
plastrów, suplementy witaminowe i mineralne dla zwierząt
domowych, suplementy witaminowe do stosowania w dializie nerkowej, suplementy witaminowe dla zwierząt, suplementy prebiotyczne, suplementy odżywcze ze skrobi przystosowane do celów medycznych, suplementy odżywcze
składające się głównie z żelaza, suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, suplementy odżywcze składające się głównie z wapnia, suplementy odżywcze składające
się głównie z magnezu, suplementy odżywcze składające się
z ekstraktów z grzybów, suplementy mineralne do karmienia żywego inwentarza, suplementy mineralne do żywności,
suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich,
suplementy lecznicze do żywności dla zwierząt, suplementy do żywności dla zwierząt (lecznicze), suplementy do pasz
do celów weterynaryjnych, suplementy do karm do celów
weterynaryjnych, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem,
suplementy diety zawierające pyłek sosnowy, suplementy
diety zawierające izoflawony sojowe, suplementy diety zawierające węgiel aktywny, suplementy diety zawierające
kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające mleczko
pszczele, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy
diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy
diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety
z pszenicy, suplementy diety z kwasem foliowym, suplementy diety z cynkiem, suplementy diety z białkiem sojowym,
suplementy diety w proszku zawierające zarodniki ganoderma lucidum, suplementy diety stosowane w poście modyfikowanym, suplementy diety w płynie, suplementy diety
sporządzone głównie z witamin, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety składające się
głównie z wapnia, suplementy diety składające się głównie
z żelaza, suplementy diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety składające się z witamin, suplementy
diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku dietetycznego,
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suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
do kontroli cholesterolu, suplementy diety do celów weterynaryjnych, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety
dla zwierząt domowych w postaci przekąsek, suplementy
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy
diety składające się z aminokwasów, suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, suplementy diety dla
zwierząt domowych w postaci mieszanki napojów w proszku, suplementy diety dla sportowców, suplementy diety dla
zwierząt domowych, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety dla
niemowląt, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone
do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi i zwierząt,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety, suplementy
dietetyczne i odżywcze, przeciwutleniające suplementy, pyłek pszczeli stosowany jako suplement diety, przeciwutleniające suplementy diety, probiotyki (suplementy).
(210)
(731)
(540)
(540)

513322
(220) 2020 05 12
KACZMARCZYK KINGA ALTO PHARMA, Sawa
(znak słowno-graficzny)
AP Alto pharma

(531) 29.01.02, 27.05.01, 27.05.19, 27.05.22
(510), (511) 1 proteiny do użytku w produkcji suplementów żywnościowych, proteiny do użytku w produkcji suplementów diety, suplementy chemiczne wykorzystywane
do produkcji witamin, witaminy do użytku w produkcji suplementów żywnościowych, 5 białkowe suplementy diety,
białkowe suplementy dla zwierząt, lecznicze suplementy
do pasz dla zwierząt, mielone siemię lniane do użytku jako
suplement diety, mieszanki do picia będące suplementami
diety, mieszanki do picia w proszku będące suplementami
diety o smaku owocowym, mineralne suplementy diety dla
ludzi, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy
diety dla zwierząt, mineralne suplementy odżywcze, naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii, nośniki
uwalniające substancje czynne w formie powłoczek tabletek
ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, nośniki uwalniające substancje czynne w formie rozpuszczalnych
warstw ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety,
odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, probiotyki (suplementy), przeciwutleniające suplementy diety, przeciwutleniające suplementy,
pyłek pszczeli stosowany jako suplement diety, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety, suplementy diety
dla ludzi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy
diety dla sportowców, suplementy diety dla zwierząt domowych, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci
mieszanki napojów w proszku, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci przekąsek, suplementy diety dla
zwierząt, suplementy diety do celów weterynaryjnych, suplementy diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety
do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety
poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy diety
składające się z aminokwasów, suplementy diety składające
się z pierwiastków śladowych, suplementy diety składające
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się z witamin, suplementy diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety składające się głównie z żelaza,
suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety
stosowane w poście modyfikowanym, suplementy diety
w płynie, suplementy diety w proszku zawierające zarodniki
ganoderma lucidum, suplementy diety z białkiem sojowym,
suplementy diety z cynkiem, suplementy diety z kwasem
foliowym, suplementy diety z pszenicy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające olej lniany,
suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające
enzymy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające
kazeinę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele,
suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety
zawierające węgiel aktywny, suplementy diety zawierające
izoflawony sojowe, suplementy diety zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy
do karm do celów weterynaryjnych, suplementy do pasz
do celów weterynaryjnych, suplementy do żywności dla
zwierząt (lecznicze), suplementy lecznicze do żywności dla
zwierząt, suplementy mineralne do karmienia żywego inwentarza, suplementy mineralne do żywności, suplementy
odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich, suplementy
odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, suplementy
odżywcze składające się głównie z wapnia, suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, suplementy odżywcze
ze skrobi przystosowane do celów medycznych, suplementy
prebiotyczne, suplementy witaminowe dla zwierząt, suplementy witaminowe do stosowania w dializie nerkowej, suplementy witaminowe i mineralne dla zwierząt domowych,
suplementy witaminowe w postaci plastrów, suplementy
wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne
stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, suplementy z siarą, suplementy z wapniem, suplementy ziołowe,
suplementy ziołowe w płynie, suplementy żywnościowe, tabletki zawierające wapń jako suplementy diety, zdrowotne
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach
dietetycznych, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z suplementami diety, 42 doradztwo techniczne w zakresie
usług badawczych dotyczących artykułów spożywczych
i suplementów diety, 44 udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi.
513335
(220) 2020 05 07
LUCRUM GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Pingwin na lodzie
(510), (511) 28 gry planszowe, figurki do zabawy, gry polegające na budowaniu, gry towarzyskie, gry z obręczami,
karty do gry, gry, klocki do zabawy, konstrukcje do zabawy,
zabawki, układanki [puzzle], modele będące zabawkami, zabawki ruchome, kości do gry.

(210)
(731)

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

Nr ZT26/2020

513345
(220) 2020 05 08
GRZEGORCZYK ALEKSANDRA, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
All Dance SZKOŁA TAŃCA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.11, 24.09.05
(510), (511) 25 odzież taneczna, buty do tańca, 35 sprzedaż
detaliczna lub hurtowa odzieży tanecznej, butów do tańca,
41 nauka tańca, nauka tańca dla dorosłych, nauka tańca dla
dzieci, usługi w zakresie nauki tańca, studia tańca, szkoły tańca, imprezy taneczne, pokazy tańca mężczyzn, udzielanie
lekcji tańca, organizowanie pokazów tańca, prezentacja pokazów tanecznych, organizowanie imprez tanecznych, organizacja konkursów tanecznych, obsługa sal tanecznych, pokazy tańca na żywo, usługi edukacyjne związane z tańcem,
rozrywka w postaci występów tanecznych, usługi w zakresie
sal tanecznych, udostępnianie obiektów i sprzętu do tańca, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy, rozrywka w postaci występów tanecznych
na żywo, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących
występy tancerzy i piosenkarzy.
513360
(220) 2020 05 11
GOVERBY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Więckowice
(540) (znak słowny)
(540) DuoVita Smart Apartments
(510), (511) 36 organizowanie wynajmu nieruchomości,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, organizowanie finansowania
projektów budowlanych, pobieranie czynszu, wynajem
zakwaterowania [mieszkania], finansowanie nieruchomości,
administrowanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie
nieruchomości, 37 budowa nieruchomości mieszkalnych, remont nieruchomości, budowanie nieruchomości, konserwacja nieruchomości, usługi nadzoru budowlanego w zakresie
projektów dotyczących nieruchomości, 43 usługi w zakresie
wynajmu pokojów, wynajmowanie pokoi, wynajem pokoi
turystom, wynajmowanie sal konferencyjnych.
(210)
(731)

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

513373
(220) 2020 05 13
DZIEWIĄTKOWSKI MICHAŁ AMIPLAY, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
amiplay

Nr ZT26/2020
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(531) 27.05.01
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, ciasteczka zbożowe dla zwierząt, ciastka słodowe dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych,
karma dla ptaków, karma dla ryb, karma dla zwierząt domowych, karma dla gryzoni, karma dla psów, karma dla kotów,
treserki dla zwierząt (przysmaki do wynagradzania), przysmaki dla zwierząt, kości dla psów, kości i pałeczki jadalne
dla zwierząt domowych, kości do żucia dla psów, mieszanka
paszowa dla zwierząt, napoje dla zwierząt domowych, otręby [pokarm dla zwierząt], pokarm dla zwierząt domowych,
pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla
zwierząt, suchary dla psów, syntetyczny pokarm dla zwierząt,
wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, wyściółka
ścierna do kuwety dla kota.

(540) MAZZAM
(510), (511) 5 pestycydy.

(210) 513374
(220) 2020 05 13
(731) VINA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A., Santiago, CL
(540) (znak słowny)
(540) 35 SOUTH
(510), (511) 33 wino.

(210)
(731)

513379
(220) 2020 05 13
SYNEO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) OptiMES
(510), (511) 9 skanery kodów kreskowych, kolektory [terminale] danych, tablety, zasilacze sieciowe, obudowy urządzeń
elektrycznych, oprogramowanie do wsparcia produkcji,
oprogramowanie do planowania, oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy, baterie do ponownego ładowania,
sprzęt USB [uniwersalnej magistrali szeregowej], 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, instalacja, konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania komputerowego, projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania.
(210)
(731)

513380
(220) 2020 05 14
BIOVENA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CORMEGA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety
dla ludzi.
(210)
(731)

513390
(220) 2020 05 12
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ZEMAX
(510), (511) 5 pestycydy.

(210)
(731)

513391
(220) 2020 05 12
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)

(210)
(731)

59

513392
(220) 2020 05 12
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KLEO
(510), (511) 5 pestycydy.
(210)
(731)

513393
(220) 2020 05 12
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FLOTYN
(510), (511) 5 pestycydy.

(210)
(731)

513394
(220) 2020 05 12
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ZOOMBA
(510), (511) 5 pestycydy.
513402
(220) 2020 05 12
SYPOSZ PRZEMYSŁAW, MARTYNIAK KRZYSZTOF
FINE-ART SPÓŁKA CYWILNA, Wróblowice
(540) (znak słowny)
(540) FINE-ART
(510), (511) 7 pistolety natryskowe do malowania, pistolety
do malowania, pistolety natryskowe do nakładania farb, pistolety natryskowe do powlekania proszkowego, pistolety
natryskowe pneumatyczne, rozpylacze do farby, pompy,
kompresory i dmuchawy, sprężarki powietrzne, pompy
na sprężone powietrze, 35 usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
świadczone on-line w zakresie następujących towarów: pistolety natryskowe do malowania, pistolety do malowania,
pistolety natryskowe do nakładania farb, pistolety natryskowe do powlekania proszkowego, pistolety natryskowe
pneumatyczne, rozpylacze do farby, pompy, kompresory
i dmuchawy, sprężarki powietrzne, pompy na sprężone powietrze.
(210)
(731)

513403
(220) 2020 05 12
EUROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) bubbles
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, organizowanie imprez w celach
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie,
usługi restauracyjne, oferowanie i serwowanie żywności
i napojów w restauracjach, usługi restauracji sprzedających
posiłki i napoje na wynos, rezerwacja miejsc/stolików w restauracjach.
(210)
(731)

513404
(220) 2020 05 12
GOLLA DOROTA, GOLLA RAFAŁ GOLLA SPÓŁKA
CYWILNA, Władysławowo
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) Tawerna KLIPPER

(531) 18.03.07, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 43 rezerwacja stolików w restauracjach, usługi
rezerwacji miejsc w restauracjach, zapewnienie żywności
i napojów w restauracjach, oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, usługi cateringu zewnętrznego,
organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami.
513405
(220) 2020 05 12
BIAŁOSTOCKIE ZRZESZENIE TRANSPORTU
W BIAŁYMSTOKU, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LITE TAXI
(210)
(731)

(540) T

(531) 27.05.01, 27.05.21, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 24 wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych.
513425
(220) 2020 05 14
TOWARZYSTWO AKCYJNE TELIMENA SPÓŁKA
AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) telimena

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 24 wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi taksówek, organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji,
usługi kierowców, transport pasażerski, transport, usługi pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów.
513419
(220) 2020 05 12
EUROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bubbles
(210)
(731)

513421
(220) 2020 05 14
TOWARZYSTWO AKCYJNE TELIMENA SPÓŁKA
AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

513433
(220) 2020 05 14
ZAŁĘSKA IZABELA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
IAAC International Academy of Aesthetic
Cosmetology

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24,
26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.20
(510), (511) 41 edukacja dorosłych.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

(531) 01.15.21, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, usługi
restauracyjne, oferowanie i serwowanie żywności i napojów
w restauracjach, usługi restauracji sprzedających posiłki i napoje na wynos, rezerwacja miejsc/stolików w restauracjach.

Nr ZT26/2020

513437
(220) 2020 05 14
SKOCZEŃ DOMINIK, Lipowa
(znak słowno-graficzny)
TERMAVOLT

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 01.15.03, 24.01.07,
24.01.16
(510), (511) 9 urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej,
instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], fotowoltaiczne moduły
słoneczne, kolektory słoneczne do wytwarzania energii
elektrycznej, falowniki fotowoltaiczne, inwertery fotowoltaiczne, elektryczne przemienniki częstotliwości, komórki
fotowoltaiczne, panele fotowoltaiczne, panele słoneczne, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii
elektrycznej, matryce do paneli słonecznych, akumulatory
energii fotowoltaicznej, ogniwa słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, baterie słoneczne do użytku domo-
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wego, baterie słoneczne do celów przemysłowych, czujniki
elektroniczne do pomiaru promieniowania słonecznego,
aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii
elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy
do prowadzenia dystrybucji energii elektrycznej, aparatura
i urządzenia do kontrolowania elektryczności, komponenty
elektryczne i elektroniczne, kable i przewody elektryczne,
filtry elektryczne, 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, systemy
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalacje
centralnego ogrzewania, instalacje i urządzenia grzewcze, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne],
urządzenia centralnego ogrzewania, instalacje grzewcze
do cieczy, instalacje grzewcze do powietrza, instalacje
do ogrzewania wodnego, elektryczne instalacje grzewcze,
przemysłowe instalacje grzewcze, przemysłowe urządzenia
grzewcze, pompy ciepła, bufory ciepła, akumulatory ciepła,
zasobniki ciepła, wymienniki ciepła, regeneratory ciepła,
urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza, instalacje
do odzyskiwania ciepła z powietrza, urządzenia do regulacji ciepła [zawory] będące częściami instalacji grzewczych,
urządzenia sterownicze [zawory termostatyczne] do instalacji grzewczych, urządzenia zasilające kotły grzewcze,
armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, dmuchawy gorącego powietrza, rozpraszacze ciepła
do urządzeń do ogrzewania, palniki, bojlery i podgrzewacze, aparatura grzewcza do pieców, armatura do pieców,
armatury grzewcze, elementy grzewcze, rurowe elementy
grzewcze, palniki do instalacji grzewczych, kable grzewcze,
grzejniki do centralnego ogrzewania, grzejniki gazowe,
grzejniki konwekcyjne, grzejniki cieplne do ogrzewania budynków, zasobniki ciepłej wody, bojlery grzewcze, bojlery
elektryczne, bojlery gazowe, kotły grzewcze, kotły do instalacji grzewczych, kotły gazowe do ogrzewania wody, rury
do kotłów grzewczych, gazowe generatory ciepła, podgrzewacze wody, zbiorniki na wodę, zbiorniki ciśnieniowe do wody, zbiorniki chłodzące do pieców, elektrycznie
podgrzewane zbiorniki na gorącą wodę, filtry do użycia
z urządzeniami do ogrzewania, piece grzewcze, piece elektryczne, piecyki gazowe, piece kociołkowe, piece do ogrzewania powietrza, piece do ogrzewania centralnego, piece
do użytku przemysłowego, zespoły pieców, chłodnice
do pieców, komory spalania, prefabrykowane elementy
pieców, instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną,
kolektory słoneczne do celów grzewczych, panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, zawory
do kontroli wody, przewody i urządzenia do transportu
gazów spalinowych, kanały dymowe do urządzeń wentylacyjnych, kanały dymowe do urządzeń grzewczych, kanały
dymowe do kotłów grzewczych, osprzęt do kanałów dymowych, urządzenia do oczyszczania gazów spalinowych,
wyciągi wentylacyjne, wentylatory do kominów, wyciągi
kominkowe, kominki, kurtyny powietrzne.
513455
(220) 2020 05 15
PLUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ignatki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLUM
(210)
(731)
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 9 urządzenia pomiarowe, przeliczniki objętości
gazu, urządzenia do analizy gazu, urządzenia do monitorowania przepływu gazu, manometry, przetworniki pomiarowe, urządzenia do monitorowania zużycia gazu, urządzenia
do monitorowania zużycia wody, urządzenia do pomiaru
objętości wody, urządzenia do pomiaru objętości gazu, rejestratory ciśnienia, elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania ogrzewaniem, elektryczne instalacje sterujące,
elektroniczne urządzenia sterujące, elektryczne lub elektroniczne moduły kontrolno-sterujące, kontrolery i regulatory,
elektroniczne regulatory, regulatory ciepła, regulatory termostatyczne, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, mierniki zużycia paliwa, urządzenia do regulacji paliwa, termostaty pokojowe, urządzenia do monitorowania zużycia ciepła,
alarmy pożarowe, urządzenia do wykrywania pożaru, części
do urządzeń do wykrywania pożarów, elektryczne urządzenia sygnalizacyjne, urządzenia zabezpieczające, ochronne
i sygnalizacyjne, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, części
do urządzeń ostrzegawczych, czujniki elektroniczne, czujniki dymu, czujniki ognia, czujniki dwutlenku węgla, czujniki
przeciwpożarowe, urządzenia zdalnego sterowania, urządzenia wielofunkcyjne do zdalnego sterowania, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli
funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub systemów
elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, urządzenia
do monitorowania zużycia energii elektrycznej, urządzenia
zdalnego sterowania do instalacji klimatyzacyjnych, elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania sygnałami, oprogramowanie do przeliczników i rejestratorów, oprogramowanie do sterowania procesami, oprogramowanie do mapowania i analizowania pożarów, oprogramowanie komputerowe przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy,
42 usługi wzorcowania, kalibrowanie [pomiary], miernictwo
[pomiary], badania techniczne, badania w dziedzinie fizyki.
513476
(220) 2020 05 14
SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez PREZESA
URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA KOLEJOWEGO

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 18.01.11, 18.01.23, 24.01.13,
24.01.16, 26.11.02, 26.11.12, 26.03.23
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie.
(210)
(731)
(540)
(540)

513479
(220) 2020 05 14
SOBISZ JAKUB NATURALWOODPANELS, Żarnowska
(znak słowno-graficzny)
NATURAL WOOD PANELS
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(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 19 drewno, drewno laminowane, drewno pół obrobione, drewno obrobione, sztuczne drewno, drewno zakonserwowane [drewno niebutwiejące], drewno konstrukcyjne,
drewno kopalniane, drewno wielowarstwowe, drewno rąbane,
drewno profilowane, ukształtowane drewno, drewno ogniotrwałe, drewno fornirowane, drewno budowlane, drewno budowlane, drewno i sztuczne drewno, drzwi drewniane, drewniana oblicówka, laminaty drewniane, drewniane rury, podłogi drewniane, budowle drewniane, płyty drewniane, legary
drewniane, krokwie drewniane, belki drewniane, drewniane
forniry, panele drewniane, deski drewniane, profile drewniane,
bloki drewniane, drewniane poręcze, drewniane rusztowania,
okiennice drewniane, okładziny drewniane, słupy drewniane,
drewniane profile, gonty drewniane, obramowania drewniane, kształtka drewniana, płytki drewniane, złącza drewniane,
częściowo obrobione drewno, drewno częściowo obrobione,
boazerie z drewna, podłogi z drewna, drewno po obróbce,
drewno do majsterkowania, płyty z drewna, budki ogrodowe
z drewna, drewniane półfabrykaty tarte, drewniane ramy okien,
ściany palowe drewniane, drewniane podkłady kolejowe, drewniane listwy profilowe, drewniane deski tarasowe, drewniane
płytki podłogowe, drewniane parkiety fornirowane, drewniane
ościeżnice drzwiowe, futryny drzwiowe drewniane, drewniane
podłogi parkietowe, przenośne konstrukcje drewniane: drewniane podłogi sportowe, drewniane płyty budowlane, drewniane płyty wiórowe, płyty pilśniowe drewniane, drewniane deski
sufitowe, deski podłogowe [drewniane], drewniane obudowy
kominków, kostka brukowa drewniana, drewniane pokrycia
podłogowe, drewno na profile, deski [drewno budowlane],
drewno laminowane klejem, elementy konstrukcji z drewna,
elementy konstrukcyjne z drewna, podłogi z twardego drewna,
płyty dachowe [z drewna], deski dachowe [z drewna], płyty wiórowe z drewna, warstwy okładzinowe z drewna, parkiety wykonane z drewna, oranżerie wykonane z drewna, drewno przeznaczone do obróbki, kloce drewna do obróbki, podłogi z imitacji
drewna, deski z drewna twardego, deski z drewna miękkiego,
materiały budowlane z drewna, drewniane laminowane płyty
wiórowe, części z materiałów drewnopodobnych, elementy budowlane z imitacji drewna, drewno do użytku w budownictwie,
deski tarasowe z drewna miękkiego, deski tarasowe z drewna
twardego, ekrany przeciwhałasowe wykonane z drewna, obramowanie z drewna do kominków, drogowe bariery ochronne
z drewna, drewniane panele akustyczne na ściany, drewniane
panele akustyczne na sufity, płyty wykonane z wiórów drewnianych, belki drewniane przycięte do połowy grubości, belka
drewniana przycięta do połowy grubości: drewniane rolety zwijane do użytku zewnętrznego, drewniane słupy do linii wysokiego napięcia, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku
domowego, drzwi wykonane z drewna do budynków, panele
drewniane ścienne, panele drewniane 3D, mozaika drewniana ścienna, panele akustyczne drewniane: ustroje akustyczne
drewniane, lamele drewniane ścienne.
513480
(220) 2020 05 14
SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez PREZESA
URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

Nr ZT26/2020

(531)

18.01.11, 18.01.23, 24.01.13, 24.01.16, 26.03.23, 26.11.02,
26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie.
(210) 513496
(220) 2020 05 15
(731) ROGOWSKI PAWEŁ, Stalowa Wola
(540) (znak słowny)
(540) STALOWY BROWAR
(510), (511) 32 piwo, piwo i produkty piwowarskie, 43 serwowanie napojów w małych browarniach, serwowanie napojów w pubach z browarem, bary, oferowanie żywności
i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości, puby, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje
z grillem, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, usługi barów
piwnych, usługi barowe, usługi ogródków piwnych, usługi
restauracyjne, usługi w zakresie pubów.
513502
(220) 2020 05 15
CEU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CYBER RE@KT

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 24.17.17, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia, doradztwo w sprawach ubezpieczeń, informacje
w sprawach ubezpieczeń.
(210)
(731)
(540)
(540)

513504
(220) 2020 05 15
GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
PIANOSALON RIFF

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 22.01.10, 22.01.21,
26.03.01, 26.03.06, 26.03.07, 26.03.16, 26.11.03, 26.11.07
(510), (511) 15 instrumenty muzyczne, instrumenty klawiszowe, elektryczne instrumenty muzyczne, instrumenty
muzyczne elektroniczne, instrumenty muzyczne dla dzieci,
mechaniczne instrumenty muzyczne, pedały do instrumentów muzycznych, 35 sprzedaż instrumentów muzycznych,
reklama, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], 41 nauka
gry na instrumentach, organizowanie koncertów, wypożyczanie instrumentów muzycznych.
(210) 513506
(220) 2020 05 15
(731) GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PIANOSALON RIFF
(510), (511) 15 instrumenty muzyczne, instrument klawiszowe, elektryczne instrumenty muzyczne, instrumenty
muzyczne elektroniczne, instrumenty muzyczne dla dzieci,
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mechaniczne instrumenty muzyczne, pedały do instrumentów muzycznych, 35 sprzedaż instrumentów muzycznych, reklama, marketing handlowy [inny niż sprzedaż],
41 nauka gry na instrumentach, organizowanie koncertów,
wypożyczanie instrumentów muzycznych.
(210) 513508
(220) 2020 05 15
(731) SENDIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) bliskapaczka
(510), (511) 9 oprogramowanie biznesowe, oprogramowanie biurowe, oprogramowanie dla przedsiębiorstw, oprogramowanie dla serwerów internetowych, oprogramowanie do aplikacji Internetowych, oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, oprogramowanie do handlu
detalicznego, oprogramowanie, oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów on-line, platform on-line, aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania
sklepów on-line, platform on-line, oprogramowanie komputerowe przeznaczone do obsługi transakcji zamówienia
usługi pocztowej, kurierskiej, oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API),
35 usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów
telekomunikacji, negocjowanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej,
pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich,
pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla
osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, dostarczanie informacji
handlowych konsumentom, pośrednictwo w kontaktach
handlowych i gospodarczych, pośrednictwo w zakresie
transakcji handlowych i umów handlowych, pozyskiwanie
umów na rzecz innych odnośnie świadczenia usług, obsługa rynków on-line w celu umożliwienia zawierania transakcji handlowych dotyczących zamówienia usługi pocztowej,
kurierskiej, 39 śledzenie i namierzanie wysyłek [informacja
o transporcie], usługi śledzenia i lokalizowania listów i paczek, usługi w zakresie monitorowania towarów, dostarczanie poczty i usługi kurierskie, dostawa droga lądową,
dostawa towarów, odbieranie towarów, odbiór, transport
i dostawa towarów, organizacja dostarczania towarów,
organizowanie odbierania towarów, organizowanie transportu towarów, organizowanie wysyłki towarów, przewóz
towarów, przewożenie, transport i składowanie towarów,
transport towarów, usługi agencji spedycyjnych, usługi
przewoźnika, usługi przewozowe towarów, usługi spedycyjne, usługi transportowe, usługi w zakresie spedycji towarów, usługi w zakresie transportu towarów, pośrednictwo
w zakresie frachtu i transportu, skomputeryzowane usługi
informacyjne dotyczące usług transportowych, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu, usługi
agencji transportowej w zakresie organizowania transportu
towarów, usługi doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas transportu [informacje dotyczące transportu], usługi informacyjne związane z transportem towarów,
usługi pośrednictwa transportowego, usługi w zakresie
udostępniania informacji dotyczących transportu.
(210) 513511
(220) 2020 05 15
(731) SENDIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) bliskapaczka.pl

(531) 26.05.18, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie biznesowe, oprogramowanie biurowe, oprogramowanie dla przedsiębiorstw, oprogramowanie dla serwerów internetowych, oprogramowanie
do aplikacji internetowych, oprogramowanie do aplikacji
i serwerów internetowych, oprogramowanie do handlu
detalicznego, oprogramowanie, oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów on-line, platform
on-line, aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania sklepów
on-line, platform on-line, oprogramowanie komputerowe
przeznaczone do obsługi transakcji zamówienia usługi pocztowej, kurierskiej, oprogramowanie komputerowe do użytku
jako interfejs programowania aplikacji (API), 35 usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób
trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, pomoc
w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, pośrednictwo w działalności
handlowej dla osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie
transakcji handlowych dla osób trzecich, pośredniczenie
i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich,
dostarczanie informacji handlowych konsumentom, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych,
pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie świadczenia
usług, obsługa rynków on-line w celu umożliwienia zawierania transakcji handlowych dotyczących zamówienia usługi
pocztowej, kurierskiej, 39 śledzenie i namierzanie wysyłek
[informacja o transporcie], usługi śledzenia i lokalizowania listów i paczek, usługi w zakresie monitorowania towarów, dostarczanie poczty i usługi kurierskie, dostawa droga lądową,
dostawa towarów, odbieranie towarów, odbiór, transport
i dostawa towarów, organizacja dostarczania towarów, organizowanie odbierania towarów, organizowanie transportu
towarów, organizowanie wysyłki towarów, przewóz towarów, przewożenie, transport i składowanie towarów, transport towarów, usługi agencji spedycyjnych, usługi przewoźnika, usługi przewozowe towarów, usługi spedycyjne, usługi
transportowe, usługi w zakresie spedycji towarów, usługi
w zakresie transportu towarów, pośrednictwo w zakresie
frachtu i transportu, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące usług transportowych, usługi agencji transportowej w zakresie organizowania transportu towarów, usługi
doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas transportu [informacje dotyczące transportu], usługi informacyjne związane z transportem towarów, usługi pośrednictwa
transportowego, usługi w zakresie udostępniania informacji
dotyczących transportu.
513512
(220) 2020 05 15
DZIUBEK KAMILA GOSPODARSTWO OGRODNICZE,
Koźminek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OGRODNICTWO DZIUBEK

(210)
(731)
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(531) 05.09.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 pomidory świeże, produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże
owoce i warzywa, naturalne rośliny i kwiaty.
(210)
(731)
(540)
(540)

513519
(220) 2020 05 16
SUCHY DOROTA, Chorzów
(znak słowno-graficzny)
SUPER MARKA WYBÓR KONSUMENTÓW

(531) 01.01.01, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie
handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 42 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi
w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie
projektowania.
513520
(220) 2020 05 16
Técnicas de Alimentación Dinámica, S.L.,
L’Hospitalet de Llobregat, ES
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAD
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 wibratory [maszyny] do celów przemysłowych,
maszyny do sortowania dla przemysłu, kosze samowyładowcze mechaniczne, przenośniki i pasy do przenośników.
513521
(220) 2020 05 16
Técnicas de Alimentación Dinámica, S.L.,
L’Hospitalet de Llobregat, ES
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAD BOWL FEEDERS
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 wibratory [maszyny] do celów przemysłowych,
maszyny do sortowania dla przemysłu, kosze samowyładowcze mechaniczne, przenośniki i pasy do przenośników.

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

Nr ZT26/2020

513523
(220) 2020 05 16
BOBROWSKI TOMASZ, Kraków
(znak słowno-graficzny)
BOBROVSKI

(531) 03.05.05, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 3 środki perfumeryjne i zapachowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie, odzież.
(210) 513525
(220) 2020 05 17
(731) HALBER PAULINA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) 422post
(510), (511) 9 kinematograficzne filmy, filmy wideo, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, nagrane
filmy, wstępnie nagrane filmy kinematograficzne, wstępnie nagrane filmy kinowe, filmy rysunkowe animowane,
nagrania dźwiękowe, 35 reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama poprzez przesyłanie
materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez
elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama
online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama
na billboardach elektronicznych, reklama i usługi reklamowe, reklama i marketing, reklama, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, reklama bezpośredniej
odpowiedzi, reklama biznesowych stron internetowych,
reklama w zakresie filmów kinowych, reklama za pomocą
marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej,
produkcja wizualnych materiałów reklamowych, produkcja
materiałów reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam
radiowych i telewizyjnych, produkcja nagrań dźwiękowych
do celów marketingowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo
do celów reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach
reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych, produkcja reklam, produkcja
reklam kinowych, produkcja reklam radiowych, produkcja
reklam telewizyjnych, produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
produkcja filmów reklamowych, 41 filmy kinowe (produkcja
-), świadczenie usług rozrywkowych poprzez filmy kinowe,
nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja
efektów specjalnych do filmów, produkcja filmów, produkcja graficznych fragmentów filmowych, produkcja nagrań
dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, produkcja
nagrań wideo, produkcja obrazów animowanych, produkcja prezentacji audiowizualnych, produkcja programów telewizyjnych do emisji na urządzeniach mobilnych.
513526
(220) 2020 05 17
FF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(210)
(731)

Nr ZT26/2020
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(540) KIDNORT
(510), (511) 9 elektroniczne nianie, 11 podgrzewacze
do butelek, 12 foteliki dla dzieci do pojazdów, wózki, 20 łóżeczka dziecięce, leżaczki dziecięce typu bujaki, kojce,
siedzenia dla dzieci, bramki zabezpieczające dla dzieci, regulowane foteliki nosidełka, urządzenia zamykająco-zabezpieczające [niemetalowe, nieelektryczne], zaciski zabezpieczające niemetalowe.
(210) 513527
(220) 2020 05 17
(731) HALBER PAULINA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) 422sound
(510), (511) 9 muzyczne nagrania dźwiękowe, muzyczne
nagrania dźwiękowe do pobrania, nagrania dźwiękowe,
pobieralne nagrania dźwiękowe, sprzęt do odtwarzania
dźwięku, urządzenia do dubbingu dźwiękowego, urządzenia
do miksowania dźwięku, urządzenia do nagrywania do nośników dźwięku i obrazu, urządzenia do nagrywania dźwięku i obrazów, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do odtwarzania do nośników dźwięku i obrazu, urządzenia do przetwarzania dźwięku, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia do transmisji dźwięku, danych lub
obrazów, urządzenia do wzmacniania dźwięku, 35 produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, produkcja
nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, produkcja
nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, 41 montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań dźwiękowych
i/lub wideo, produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, produkcja programów dźwiękowych,
produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, usługi studiów nagrań dźwiękowych, usługi studiów nagrań w zakresie produkcji dysków z dźwiękiem, usługi w zakresie nagrań
dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych i rozrywki wideo, 42 digitalizacja
dźwięku i obrazów.
513535
(220) 2020 05 17
WAELLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Trąbki Wielkie
(540) (znak słowny)
(540) GUARDIAN
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, płyny do mycia, płyny do czyszczenia, preparaty chemiczne
do czyszczenia do użytku domowego, preparaty czyszczące w postaci pianek, chusteczki nasączone preparatami
czyszczącymi, chusteczki zawierające preparaty czyszczące,
mieszanki czyszczące do usuwania plam, mieszanka do polerowania podłóg, mieszaniny do nabłyszczania podłóg,
mieszanki do mycia okien, mieszanki do pielęgnacji podłóg,
mieszanki polerujące, nawilżane chusteczki nasączone środkiem oczyszczającym, preparaty do mycia przednich szyb
samochodowych, preparaty do wywabiania plam, preparaty
myjące, produkty do usuwania plam, ściereczki nasączane
detergentami, do czyszczenia, środek do czyszczenia mebli,
środki czyszczące, środki do mycia szkła, środki do usuwania
plam, środki nadające połysk do czyszczenia okien, 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, preparaty i artykuły higieniczne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające,
środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, antybakteryjne środki
do mycia rąk, antybakteryjny preparat do mycia rąk, deter(210)
(731)
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genty bakteriobójcze, detergenty do celów medycznych,
mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, odkażający
preparat do mycia rąk.
(210)
(731)
(540)
(540)

513536
(220) 2020 05 17
KIKOSICKI DAWID ETATOWY SNAJPER, Tychy
(znak słowno-graficzny)
Etatowy Snajper

(531) 26.01.03, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(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 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi naukowe i technologiczne,
usługi projektowania, usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie projektowania, 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.
513553
(220) 2020 05 14
AMBRA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CYDR LUBELSKI

(210)
(731)
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(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, cydr bezalkoholowy,
33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, cydr.
513554
(220) 2020 05 14
AMBRA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CYDR LUBELSKI
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(540) Tank and Go

(210)
(731)

(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, cydr bezalkoholowy.
513555
(220) 2020 05 14
AMBRA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CYDR LUBELSKI
(210)
(731)

(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, cydr bezalkoholowy.
513558
(220) 2020 05 18
BESKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów
(540) (znak słowny)
(540) PLOCHER POLSKA
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, aktywatory kompostu, biostymulanty będące środkami pobudzającymi
wzrost roślin.
(210)
(731)

513565
(220) 2020 05 18
CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(531) 15.01.23, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 9 oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie
do handlu detalicznego, oprogramowanie do wykonywania
płatności, oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie dla serwerów internetowych,
oprogramowanie do aplikacji internetowych, oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych,
oprogramowanie do serwera aplikacji, oprogramowanie
do prowadzenia sklepu online, aplikacje do pobrania, mobilne aplikacje, oprogramowanie komputerowe do handlu
elektronicznego umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, oprogramowanie
komputerowe do e-handlu, oprogramowanie komputerowe
do handlu elektronicznego, aplikacje do pobrania do użytku
z telefonami komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony, oprogramowanie społecznościowe, aplikacje biurowe
i biznesowe, oprogramowanie do aranżowania transakcji
on-line, oprogramowanie do serwera pośredniczącego,
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, organizowanie programów
lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub
reklamowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie
sprzedaży i promocyjnych programów motywacyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet,
prezentacje towarów i usług, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu dostarczanie informacji handlowych konsumentom,
36 elektroniczne przetwarzanie płatności za pośrednictwem
światowej sieci komputerowej, przetwarzanie płatności
za zakup towarów i usług za pośrednictwem elektronicznej
sieci łącznościowej, elektroniczne przetwarzanie płatności,
usługi w zakresie elektronicznych płatności, usługi płatności
w handlu elektronicznym, usługi w zakresie płatności zdalnych, 37 usługi tankowania paliwa do pojazdów, usługi obsługi stacji paliw i myjni samochodowych.
513566
(220) 2020 05 18
GLASSLIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgierz
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)
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(531) 26.07.99, 29.01.12
(510), (511) 37 wynajem: manipulatorów do szkła, ssawek
do szkła, mini żurawi i dźwigów, montaż: szkła, okien, stolarki
otworowej, szklenie okien i fasad.
513567
(220) 2020 05 18
KAPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzezawa
(540) (znak słowny)
(540) FENIX
(510), (511) 1 środki do mycia podczas procesów produkcyjnych, 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, detergenty
piorące do użytku profesjonalnego, detergenty przygotowane z ropy naftowej, środki do mycia rąk.
(210)
(731)

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

513569
(220) 2020 05 18
GOSK JAKUB, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
LMO

(531) 01.01.01, 15.01.17, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe dotyczące reklamy,
doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo dotyczące reklamy prasowej, doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, doradztwo marketingowe w zakresie mediów
społecznościowych, doradztwo reklamowe i marketingowe,
doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
marketingu, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo
w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie
promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, konsultacje związane z organizacją
kampanii promocyjnych na rzecz firm, organizacja promocji
przy użyciu mediów audiowizualnych, pomoc w zakresie
marketingu, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego,
porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, porady w zakresie marketingu, promocja towarów
i usług poprzez sponsorowanie, świadczenie doradczych
usług marketingowych dla producentów, usługi doradcze
dotyczące reklamy, usługi doradcze w zakresie marketingu,
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, organizacja
i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych,
organizacja targów handlowych, organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, organizacja wystaw w celach handlowych,
organizacja wystaw w celach reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie
i prowadzenie wystaw w celach handlowych, organizowanie
i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub
reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw handlo-
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wych, organizowanie i prowadzenie wystaw i pokazów handlowych, organizowanie i prowadzenie targów handlowych,
organizowanie i prowadzenie targów biznesowych, organizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie imprez
w celach handlowych i reklamowych, organizowanie pokazów handlowych, organizowanie pokazów w celach handlowych, organizowanie targów handlowych, organizowanie
wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych
lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach
handlowych i reklamowych, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, organizowanie wystaw w celach handlowych, planowanie i prowadzenie targów handlowych, wystaw i prezentacji w celach
gospodarczych i reklamowych, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, prowadzenie pokazów handlowych, prowadzenie pokazów w zakresie działalności gospodarczej, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie
pokazów handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, prowadzenie wystaw w celach
biznesowych, prowadzenie wystaw w celach reklamowych,
prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych online, przeprowadzanie wystaw w celach handlowych, przygotowywanie pokazów w celach handlowych,
usługi w zakresie zarządzania targami, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, przygotowywanie wystaw
w celach komercyjnych, przygotowywanie wystaw w celach
handlowych, przygotowywanie wystaw w celach biznesowych, przygotowywanie wystaw do celów działalności gospodarczej, przygotowywanie pokazów w celach reklamowych, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, organizacja wystaw do celów reklamowych, organizowanie
i prowadzenie wystaw w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie pokazów w celach reklamowych, pokaz
handlowy [dla osób trzecich], pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], pokazy towarów, pokazy towarów dla
celów reklamowych, pokazy towarów do celów promocyjnych, pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów
elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, prezentacje towarów i usług,
przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych
w celach reklamowych, usługi dekorowania wystaw w celach reklamowych, usługi prezentowania produktów na wystawach sklepowych przez modelki lub modeli, usługi reklamowe za pośrednictwem reklamy na balonach, usługi w zakresie organizowania pokazów towarów handlowych, usługi
w zakresie pokazów towarów, dokonywanie uzgodnień
w zakresie reklamy, badanie rynku, doradztwo w dziedzinie
zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowej, działalność reklamowa,
w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, informacja marketingowa, kampanie marketingowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe,
kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych
do użytku w Internecie, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, kompilacja reklam,
marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing dotyczący promocji, marketing handlowy [inny niż sprzedaż],
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marketing imprez i wydarzeń, marketing internetowy, marketing telefoniczny, marketing towarów i usług na rzecz innych, marketing ukierunkowany, opracowywanie i realizacja
planów i koncepcji medialnych i reklamowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych,
opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie
strategii i pomysłów marketingowych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja konkursów
w celach reklamowych, organizowanie działań reklamowych
w kinach, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie
losowania nagród w celach promocyjnych, organizowanie
losowania nagród w celach reklamowych, organizowanie
promocji imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy
na cele dobroczynne, organizowanie targów handlowych
w celach reklamowych, organizowanie targów i wystaw, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, planowanie strategii marketingowych, pomoc
dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym
w zakresie reklamy, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, pośrednictwo w zakresie
reklamy, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentacja firm
oraz ich towarów i usług w Internecie, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, promocja online
sieci komputerowych i stron internetowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie działalności gospodarczej, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci
komputerowych, promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie
towarów i usług osób trzecich w Internecie, promowanie
sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, promowanie sprzedaży towarów i usług
innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez
aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z programami promocyjnymi, promowanie towarów i usług w drodze sponsorowania międzynarodowych wydarzeń sportowych, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, promowanie towarów i usług
osób trzecich poprzez reportaże reklamowe, przygotowanie
i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie dokumentów reklamowych, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, publikacja reklam, publikacja treści reklamowych, publikowanie
druków do celów reklamowych, publikowanie druków
do celów reklamowych w postaci elektronicznej, publikowanie literatury reklamowej, publikowanie materiałów i tekstów
reklamowych, reklama i marketing, reklama biznesowych
stron internetowych, reklama, reklama i usługi reklamowe,
reklama na billboardach elektronicznych, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama online
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla
osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne,
reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama radiowa, reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla osób trzecich,
reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama, w tym
promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich
za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych
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związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając
klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, reklamowe i sponsorowane teksty (tworzenie -),
skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej,
sporządzanie raportów do celów marketingowych, usługi
marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi marketingu bezpośredniego, usługi marketingu
telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], usługi planowania
w zakresie reklamy, usługi promocyjne i reklamowe, usługi
promocyjne świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi
reklamowe, usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży majątku osobistego, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów
mechanicznych, usługi reklamowe i marketingowe, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone kanałów łącznościowych, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi
reklamowe i marketingowe online, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne, wykonywanie materiałów reklamowych, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi
reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej,
usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe związane z pojazdami samochodowymi, usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
usługi reklamowe związane z przemysłem pojazdów mechanicznych, usługi reklamowe związane z robotami publicznymi, usługi reklamowe związane z pracami publicznymi, usługi reklamowe związane z przemysłem transportowym, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie marketingu gospodarczego, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów,
usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi
w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone
za pośrednictwem telefonu, usługi w zakresie promocji eksportu, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, usługi w zakresie
reklamy cyfrowej, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy prasowej, usługi w zakresie
reklamy graficznej, usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), usługi wprowadzania produktów na rynek, usługi zarządzania społecznością
online, usługi współpracy z blogerami, usługi związane z publiczną prezentacją produktów, wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, wydawanie i aktualizacja tekstów
reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych, wyświetlanie reklam dla osób trzecich, zapewnianie modelek i modeli
do celów promocyjnych, zamieszczanie ogłoszeń dla osób
trzecich, zapewnianie modelek i modeli do reklamy, zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub
reklamowych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach
handlowych lub reklamowych, zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, zawieranie umów w zakresie reklamy
i promocji na rzecz osób trzecich, zestawianie reklam w celu
wykorzystania ich jako strony internetowe, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych,
41 elektroniczna publikacja tekstów i druków innych niż reklamowe w Internecie, edycja druków zawierających obrazy
i zdjęcia innych niż do celów reklamowych, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, pisanie tekstów
[innych niż teksty reklamowe], publikacja broszur, publikacja
czasopism, publikacja gazet elektronicznych on-line, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja
kalendarzy imprez, publikacja materiałów dostępnych za po-
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średnictwem baz danych lub Internetu, publikacja podręczników użytkownika, publikacja tekstów w postaci nośników
elektronicznych, publikacje multimedialne, publikowania
broszur, publikowanie, publikowanie arkuszy informacyjnych, publikowanie czasopism, publikowanie czasopism
elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych,
publikowanie dokumentów, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie druków, również w formie elektronicznej innych niż do celów reklamowych, publikowanie druków
w formie elektronicznej w Internecie, publikowanie druków
w formie elektronicznej, publikowanie elektronicznych gazet
dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie elektroniczne, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie gazety dla klientów w Internecie, publikowanie multimedialne magazynów,
czasopism i gazet, publikowanie materiałów multimedialnych on-line, redagowanie tekstów pisanych, udostępnianie
elektronicznych publikacji on-line, usługi pisania blogów.
(210) 513570
(220) 2020 05 18
(731) GOSK JAKUB, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LIGA MISTRZÓW OPERATORÓW
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe dotyczące reklamy,
doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności
gospodarczej, doradztwo dotyczące reklamy prasowej, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych,
doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, doradztwo
w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie
promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, konsultacje związane z organizacją
kampanii promocyjnych na rzecz firm, organizacja promocji
przy użyciu mediów audiowizualnych, pomoc w zakresie
marketingu, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego,
porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, porady w zakresie marketingu, promocja towarów
i usług poprzez sponsorowanie, świadczenie doradczych
usług marketingowych dla producentów, usługi doradcze
dotyczące reklamy, usługi doradcze w zakresie marketingu,
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, organizacja
i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych,
organizacja targów handlowych, organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, organizacja wystaw w celach handlowych,
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
organizacja wystaw w celach reklamowych, organizowanie
i prowadzenie wystaw w celach handlowych, organizowanie
i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub
reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw i pokazów handlowych, organizowanie i prowadzenie wystaw
handlowych, organizowanie i prowadzenie targów handlowych, organizowanie i prowadzenie targów biznesowych,
organizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych,
organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów
handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie
pokazów handlowych, organizowanie pokazów w celach
handlowych, organizowanie targów handlowych, organizo-
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wanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów
w celach handlowych i reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, organizowanie wystaw w celach handlowych, planowanie i prowadzenie targów handlowych, wystaw i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, prowadzenie
pokazów handlowych, prowadzenie pokazów w zakresie
działalności gospodarczej, prowadzenie, przygotowywanie
i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych
w celach komercyjnych i reklamowych, prowadzenie wystaw w celach biznesowych, prowadzenie wystaw w celach
reklamowych, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych
targów handlowych online, przeprowadzanie wystaw w celach handlowych, przygotowywanie pokazów w celach handlowych, usługi w zakresie zarządzania targami, wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, przygotowywanie
wystaw w celach biznesowych, przygotowywanie wystaw
w celach handlowych, przygotowywanie wystaw w celach
komercyjnych, przygotowywanie wystaw do celów działalności gospodarczej, przygotowywanie pokazów w celach
reklamowych, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, organizacja wystaw do celów reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie pokazów w celach reklamowych,
pokaz handlowy [dla osób trzecich], pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], pokazy towarów, pokazy towarów dla celów reklamowych, pokazy towarów do celów promocyjnych, pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, prezentacje towarów
i usług, przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, usługi dekorowania wystaw
w celach reklamowych, usługi prezentowania produktów
na wystawach sklepowych przez modelki lub modeli, usługi
reklamowe za pośrednictwem reklamy na balonach, usługi
w zakresie organizowania pokazów towarów handlowych,
usługi w zakresie pokazów towarów, dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, badanie rynku, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu,
dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowej, działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem
stron internetowych, informacja marketingowa, kampanie
marketingowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu
wykorzystania ich jako strony internetowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, kompilacja reklam, marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing dotyczący promocji, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], marketing imprez i wydarzeń, marketing internetowy, marketing telefoniczny, marketing towarów i usług na rzecz innych, marketing ukierunkowany, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie strategii i pomysłów
marketingowych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń mar-
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ketingowych, organizacja konkursów w celach reklamowych,
organizowanie działań reklamowych w kinach, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych
na rzecz osób trzecich, organizowanie i przeprowadzanie
wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowania nagród
w celach promocyjnych, organizowanie losowania nagród
w celach reklamowych, organizowanie promocji imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne,
organizowanie targów handlowych w celach reklamowych,
organizowanie targów i wystaw, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, planowanie
strategii marketingowych, pomoc dotycząca zarządzania
przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, pomoc
w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku
firmy, pośrednictwo w zakresie reklamy, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentacja firm oraz ich towarów i usług
w Internecie, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promocja online sieci komputerowych i stron
internetowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie działalności gospodarczej, promowanie towarów
i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług osób
trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci
komputerowe i komunikacyjne, promowanie sprzedaży
usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie
łączenia towarów i usług sponsorów z programami promocyjnymi, promowanie towarów i usług w drodze sponsorowania międzynarodowych wydarzeń sportowych, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń
sportowych, promowanie towarów i usług osób trzecich
poprzez reportaże reklamowe, przygotowanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie dokumentów reklamowych, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, publikacja
reklam, publikacja treści reklamowych, publikowanie druków
do celów reklamowych, publikowanie druków do celów reklamowych w postaci elektronicznej, publikowanie literatury
reklamowej, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, reklama i marketing, reklama biznesowych stron internetowych, reklama i usługi reklamowe, reklama na billboardach elektronicznych, reklama online poprzez komputerowe
sieci komunikacyjne, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama poprzez przesyłanie
materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez
elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama radiowa, reklama
towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem
przewodnika online do przeszukiwania, reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów
ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, reklamowanie usług
innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, reklamowe
i sponsorowane teksty (tworzenie -), skomputeryzowana
promocja działalności gospodarczej, sporządzanie raportów
do celów marketingowych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi marketingu
bezpośredniego, usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], usługi planowania w zakresie reklamy, usłu-
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gi promocyjne i reklamowe, usługi promocyjne świadczone
za pośrednictwem telefonu, usługi reklamowe, usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, usługi reklamowe
dotyczące sprzedaży majątku osobistego, usługi reklamowe
dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży,
usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi reklamowe,
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe związane z pojazdami samochodowymi, usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi reklamowe związane z przemysłem pojazdów mechanicznych,
usługi reklamowe związane z robotami publicznymi, usługi
reklamowe związane z pracami publicznymi, usługi reklamowe związane z przemysłem transportowym, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie marketingu
gospodarczego, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, usługi
w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone
za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi w zakresie promocji, usługi
w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi
w zakresie reklamy prasowej, usługi w zakresie reklamy graficznej, usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie tworzenia
marki (reklama i promocja), usługi wprowadzania produktów
na rynek, usługi zarządzania społecznością online, usługi
współpracy z blogerami, usługi związane z publiczną prezentacją produktów, wsparcie w dziedzinie komercjalizacji
produktów, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych,
wydawanie ulotek reklamowych, wykonywanie materiałów
reklamowych, wyświetlanie reklam dla osób trzecich, zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, zapewnianie modelek i modeli do celów promocyjnych, zapewnianie modelek
i modeli do reklamy, zapewnianie rankingów użytkowników
w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych,
zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, zawieranie
umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich,
zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, zestawianie reklam w celu wykorzystania
ich na stronach internetowych, 41 elektroniczna publikacja
tekstów i druków innych niż reklamowe, w Internecie, edycja
druków zawierających obrazy i zdjęcia innych niż do celów
reklamowych, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], publikacja broszur, publikacja czasopism, publikacja gazet elektronicznych on-line, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja kalendarzy imprez, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych
lub Internetu, publikacja podręczników użytkownika, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, publikacje multimedialne, publikowania broszur, publikowanie, publikowanie arkuszy informacyjnych, publikowanie czasopism, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie dokumentów,
publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie druków,
również w formie elektronicznej innych niż do celów reklamowych, publikowanie druków w formie elektronicznej
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w Internecie, publikowanie druków w formie elektronicznej,
publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie elektroniczne, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie gazety dla klientów w Internecie, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie materiałów multimedialnych online, redagowanie
tekstów pisanych, udostępnianie elektronicznych publikacji
on-line, usługi pisania blogów.
513571
(220) 2020 05 18
DETLAF JOANNA FIRMA TURYSTYCZNO - GASTRONOMICZNA AGROTURYZM, Dębki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KMJ Detlafówka
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(540) PC PERFECTCOLL SYMBIOSIS OF SCIENCE&NATURE

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 06.03.01, 06.03.02, 03.07.09, 01.03.12, 29.01.15,
07.01.08
(510), (511) 43 usługi hotelowe, pensjonaty, tymczasowe zakwaterowanie, usługi restauracyjne, usługi restauracji hotelowych, usługi kawiarni, usługi świadczone przez bary bistro,
usługi w zakresie jedzenia na wynos, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(210) 513572
(220) 2020 05 18
(731) HODUREK ŁUKASZ SŁODKO I CZULE, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) słodko i czule
(510), (511) 30 cukier, miód, melasa, miód, miód biologiczny do spożycia przez ludzi, miód [do celów spożywczych],
miód naturalny, naturalny miód dojrzały, kit pszczeli, propolis (kit pszczeli) spożywczy, cukry, naturalne słodziki, polewy
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, mleczko pszczele,
35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sieci sklepów stacjonarnych i na stronie internetowej
zarówno w hurcie jak i detalu, w tym usługi prowadzenia
hurtowni, sklepów detalicznych stacjonarnych i internetowych oraz sprzedaży bezpośredniej i wysyłkowej artykułów
takich jak miody, produkty pszczele, lody, lody spożywcze,
desery, desery lodowe, jogurty mrożone, ciasta, sorbety jako
lody, sosy do lodów i deserów, 43 obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, usługi gastronomiczne stacjonarne, na wynos
i z dostawą, prowadzenie kawiarni, restauracji, baru, piwiarni,
winiarni, lodziarni, cukierni (wszystkich wymienionych jako
miejsc stacjonarnych i obwoźnych punktów żywienia zbiorowego), usługi zaopatrzenia w żywność, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
513573
(220) 2020 05 19
PERFECT COLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.05.19
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, preparaty pielęgnacyjne spowalniające
proces starzenia się skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki do włosów, środki
do pielęgnacji włosów, szampony do włosów, 5 suplementy
diety dla ludzi, suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
kremy lecznicze, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia.
(210)
(731)
(540)
(540)

513575
(220) 2020 05 15
ŁUBIK TADEUSZ, Przybradz
(znak słowno-graficzny)
SAUBER

(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.15.23, 27.05.05
(510), (511) 3 środki czyszczące, aerozole czyszczące, kreda
czyszcząca, oleje czyszczące, żrące środki czyszczące, preparaty czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych, pianka
do czyszczenia, amoniak do czyszczenia, krochmal do czyszczenia, płyny do czyszczenia, preparaty czyszczące do piekarników, środki czyszczące do zamrażarek, środki czyszczące do szkła, środki czyszczące do metalu, środki czyszczące
do kamienia, preparaty czyszczące do dywanów, chusteczki
zawierające preparaty czyszczące, szampony do czyszczenia
dywanów, środki do czyszczenia toalet, preparaty do czyszczenia podłóg, środki do czyszczenia tapicerki, preparaty
do czyszczenia tkanin, środki do czyszczenia chromu, mieszaniny do czyszczenia ubikacji, środek do czyszczenia
czajników, środek do czyszczenia mebli, soda krystaliczna
do czyszczenia, preparaty do czyszczenia tapet, mieszanki
czyszczące do usuwania plam, czyszczące rozpuszczalniki
o właściwościach emulgujących, preparaty do czyszczenia
i odświeżania, preparaty do czyszczenia na sucho, olejki
sosnowe do czyszczenia podłóg, rozpuszczalniki alkoholowe będące preparatami czyszczącymi, preparaty czyszczące do stosowania na płytkach, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki nadające połysk
do czyszczenia okien, impregnowane chusteczki papierowe
do czyszczenia naczyń, środki do czyszczenia okien w formie
rozpylacza, środki czyszczące w sprayu do użytku domowe-
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go, ściereczki do czyszczenia nasączone preparatami do polerowania, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia
i odkurzania, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku
domowego, odkamieniacze do użytku domowego, proszki
do szorowania, proszek do zmywarek, proszki do polerowania, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze środkami do czyszczenia.
(210)
(731)
(540)
(540)

513576
(220) 2020 05 15
PANFIL ANDRZEJ JAROSŁAW BULDI, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
MUSCLE SHOP

(531) 27.05.01, 03.01.08, 29.01.14, 24.17.23, 09.03.17, 16.03.13
(510), (511) 5 suplementy diety do kontroli cholesterolu,
pyłek pszczeli stosowany jako suplement diety, suplementy
diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety
sporządzone głównie z witamin, nutraceutyki do stosowania
jako suplementy diety, tabletki zawierające wapń jako suplementy diety, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii, suplementy diety składające się z aminokwasów, suplementy diety składające się z witamin, preparaty witaminowe
w postaci suplementów diety, mieszanki do picia będące
suplementami diety, suplementy witaminowe do stosowania w dializie nerkowej, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, suplementy diety, suplementy
ziołowe, suplementy żywnościowe, suplementy prebiotyczne, mineralne suplementy diety, białkowe suplementy diety,
przeciwutleniające suplementy diety, mineralne suplementy
odżywcze, odżywcze suplementy diety, suplementy mineralne do żywności, suplementy diety zawierające propolis,
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy,
suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety dla
niemowląt, suplementy diety zawierające białko, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety zawierające
alginiany, suplementy z wapniem, suplementy z siarą, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy ziołowe
w płynie, suplementy diety dla sportowców, suplementy
diety w płynie, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety
z cynkiem, suplementy diety zawierające mleczko pszczele,
suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety
zawierające siemię lniane, mineralne suplementy diety dla
ludzi, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety
zawierające izoflawony sojowe, suplementy witaminowe
w postaci plastrów, suplementy diety ze sproszkowanym
białkiem, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające pyłek sosnowy, suplementy
diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku
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medycznego, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy odżywcze składające się głównie z wapnia, suplementy diety składające się głównie z magnezu, suplementy
diety składające się głównie z żelaza, suplementy odżywcze
składające się głównie z cynku, suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy odżywcze składające
się głównie z żelaza, suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, mielone siemię lniane do użytku jako
suplement diety, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety dla ludzi
nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, suplementy
odżywcze ze skrobi przystosowane do celów medycznych,
ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, mieszanki do picia w proszku
będące suplementami diety o smaku owocowym, nośniki
uwalniające substancje czynne w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych,
nośniki uwalniające substancje czynne w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie suplementów
odżywczych, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: suplementy diety do kontroli cholesterolu,
pyłek pszczeli stosowany jako suplement diety, suplementy
diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety
sporządzone głównie z witamin, nutraceutyki do stosowania
jako suplementy diety, tabletki zawierające wapń jako suplementy diety, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii, suplementy diety składające się z aminokwasów, suplementy diety składające się z witamin, preparaty witaminowe
w postaci suplementów diety, mieszanki do picia będące
suplementami diety, suplementy witaminowe do stosowania w dializie nerkowej, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, suplementy diety, suplementy
ziołowe, suplementy żywnościowe, suplementy prebiotyczne, mineralne suplementy diety, białkowe suplementy diety,
przeciwutleniające suplementy diety, mineralne suplementy
odżywcze, odżywcze suplementy diety, suplementy mineralne do żywności, suplementy diety zawierające propolis,
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy,
suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety dla
niemowląt, suplementy diety zawierające białko, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety zawierające
alginiany, suplementy z wapniem, suplementy z siarą, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy ziołowe
w płynie, suplementy diety dla sportowców, suplementy
diety w płynie, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety
z cynkiem, suplementy diety zawierające mleczko pszczele,
suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety
zawierające siemię lniane, mineralne suplementy diety dla
ludzi, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety
zawierające izoflawony sojowe, suplementy witaminowe
w postaci plastrów, suplementy diety ze sproszkowanym
białkiem, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające pyłek sosnowy, suplementy
diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy odżywcze składające się głównie z wapnia, suplementy diety składające się głównie z magnezu, suplementy
diety składające się głównie z żelaza, suplementy odżywcze
składające się głównie z cynku, suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy odżywcze składające
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się głównie z żelaza, suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, mielone siemię lniane do użytku jako
suplement diety, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy odżywcze
składające się z ekstraktów z grzybów, suplementy odżywcze ze skrobi przystosowane do celów medycznych, ziołowe
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach
dietetycznych, suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla
rekonwalescentów, mieszanki do picia w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, nośniki uwalniające
substancje czynne w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, nośniki uwalniające substancje czynne w formie rozpuszczalnych warstw
ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych.
513578
(220) 2020 05 18
ABC INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASK DE PAPEL

(210)
(731)

73

i promocyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, 36 usługi w zakresie nieruchomości, usługi
finansowe, pieniężne i bankowe, 37 usługi dekarskie, usługi
hydrauliczne, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, izolowanie budynków, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, układanie nawierzchni drogowych, instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych,
konserwacja i naprawa rurociągów, usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja, montaż rusztowań, naprawa
maszyn, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, 39 usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu,
usługi biur podróży, mianowicie organizowanie transportu
dla podróżnych, usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport, transport, usługi
pośrednictwa transportowego, transport samochodowy,
pakowanie i składowanie towarów, składowanie towarów,
spedycja, transport i przechowywanie odpadów, składowanie odpadów, usługi tranzytowe, 42 badania techniczne,
usługi projektowania, planowanie [projektowanie] budynków, projektowanie budynków, projektowanie budowlane,
projektowanie konstrukcji, wzornictwo przemysłowe, usługi
inżynieryjne, usługi naukowe i technologiczne, usługi w zakresie projektowania.
513582
(220) 2020 05 18
SANO- NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prenata 333 Forte

(210)
(731)
(531) 02.01.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.18, 29.01.14
(510), (511) 9 maski ochronne.
513580
(220) 2020 05 19
KS KONSTRUKCJE STALOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozimek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje i budynki przenośne,
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
drobne wyroby metalowe, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, metalowe
pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, pojemniki metalowe, zbiorniki metalowe, 7 maszyny i urządzenia
do obróbki i przetwórstwa, maszyny rolnicze, do robót
ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, 12 części i akcesoria do pojazdów, części i akcesoria
do pojazdów lądowych, nadwozia do pojazdów mechanicznych, nadwozia samochodowe, nadwozia pojazdów mechanicznych, lądowe pojazdy i środki transportu, przyczepy,
naczepy, 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, betonowe elementy budowlane, betonowe materiały budowlane, 35 doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe

(531)

27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.17, 27.07.01, 27.07.03,
27.07.17, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty witaminowe, 29 mleko, mleczne produkty,
31 drób (preparaty zwiększające niesienie się), makuchy, otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, karmy i pasze dla
zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze pasze
wzmacniające dla zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt.
513584
(220) 2020 05 18
SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lactoma Proto

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty witaminowe, 29 mleko, mleczne produkty,
31 drób (preparaty zwiększające niesienie się), makuchy, otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, karmy i pasze dla
zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze pasze
wzmacniające dla zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt.
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513585
(220) 2020 05 18
SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lactoma Summer
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty witaminowe, 29 mleko, mleczne produkty,
31 drób (preparaty zwiększające niesienie się), makuchy, otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, karmy i pasze dla
zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze pasze
wzmacniające dla zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt.
513587
(220) 2020 05 18
SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Babsy - piękne prosięta Forte Alio

(210)
(731)
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farmaceutycznych, plastry, plastry do celów medycznych,
płyny do celów farmaceutycznych, płyny do celów weterynaryjnych, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, pomady do celów medycznych, preparaty chemiczne
do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów
medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty
do irygacji do celów medycznych, preparaty do kąpieli, lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, preparaty
farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych
lub medycznych, preparaty organoterapeutyczne, preparaty
terapeutyczne do kąpieli, preparaty ułatwiające ząbkowanie,
preparaty weterynaryjne, preparaty witaminowe, preparaty
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, propolis do celów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, sole
do kąpieli do celów medycznych, sole do kąpieli mineralnych,
suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety o działaniu
kosmetycznym, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy
witaminowe w postaci plastrów, syropy do użytku farmaceutycznego, szampony lecznicze, szampony przeciw wszom,
sztyfty łagodzące ból głowy, sztyfty przeciw brodawkom,
zioła lecznicze, żywność homogenizowana przystosowana
do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych.
513595
(220) 2020 05 18
YOPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KUKLA
(510), (511) 3 preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki
do oczyszczania skóry twarzy, preparaty pod prysznic, olejki do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], kosmetyki do ust,
nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, maseczki do twarzy, maseczki do skóry [kosmetyki], preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, kremy i balsamy kosmetyczne,
balsamy do celów kosmetycznych, kremy do rąk, kosmetyki do makijażu, tusze do rzęs, tusz do brwi, puder sypki
do makijażu, podkłady kosmetyczne do twarzy, korektory
[kosmetyki], produkty kolorowe do policzków, róż do twarzy, pomadki do ust, płyny do demakijażu, kosmetyki brązująco-opalizujące, 21 przybory kosmetyczne, gąbki do makijażu, pędzle kosmetyczne, przyrządy do demakijażu,
kosmetyczki na przybory toaletowe, szczoteczki do brwi,
szczoteczki do rzęs.
(210)
(731)

(531)

26.04.18, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17,
29.01.14
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty witaminowe, 29 mleko, mleczne produkty,
31 drób (preparaty zwiększające niesienie się), makuchy, otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, karmy i pasze dla
zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze pasze
wzmacniające dla zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt.
513594
(220) 2020 05 18
DOMOWA APTECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) AUDIX
(510), (511) 5 antybiotyki, antyseptyki, apteczki pierwszej
pomocy, wyposażone, balsamiczne preparaty do celów
medycznych, balsamy do użytku medycznego, chusteczki
nasączane płynami farmaceutycznymi, detergenty do celów
medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], etery do celów farmaceutycznych,
herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
kapsułki do celów farmaceutycznych, lecznicze preparaty toaletowe, leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki
do celów weterynaryjnych, leki pomocnicze [wspierające]
do celów medycznych, maści do celów farmaceutycznych,
mineralne suplementy diety, odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, odżywcze suplementy diety, okłady, olejki lecznicze, pastylki do ssania do celów
(210)
(731)

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

513615
(220) 2020 05 18
ZAŁUSKI EDWARD PLANETMUSCLE, Łobez
(znak słowno-graficzny)
planet Muscle.pl suplementy diety

Nr ZT26/2020
(531)
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02.01.08, 02.01.23, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.16, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 5 przeciwutleniające suplementy, suplementy
probiotyczne, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, suplementy diety, probiotyki (suplementy), mineralne
suplementy diety, suplementy z siarą, mineralne suplementy
odżywcze, odżywcze suplementy diety, przeciwutleniające
suplementy diety, białkowe suplementy diety, suplementy
z wapniem, suplementy mineralne do żywności, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające
glukozę, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające
enzymy, suplementy diety dla niemowląt, białkowe suplementy dla zwierząt, suplementy ziołowe w płynie, suplementy diety dla sportowców, suplementy diety w płynie,
suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy
diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety
z kwasem foliowym, suplementy diety zawierające węgiel
aktywny, suplementy diety zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy
diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, suplementy witaminowe w postaci plastrów, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy,
mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety
zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające olej lniany,
suplementy diety z cynkiem, suplementy diety z pszenicy,
suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy witaminowe dla zwierząt, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety
zawierające białko, suplementy diety dla ludzi, suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, mieszanki
do picia będące suplementami diety, preparaty witaminowe
w postaci suplementów diety, suplementy diety składające
się z witamin, suplementy diety składające się z aminokwasów, suplementy do pasz do celów weterynaryjnych, naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii, suplementy
do karm do celów weterynaryjnych, suplementy mineralne
do karmienia żywego inwentarza, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, suplementy diety sporządzone głównie
z minerałów, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy diety stosowane w poście modyfikowanym, suplementy
diety ze sproszkowanymi jagodami acai, tabletki zawierające
wapń jako suplementy diety, lecznicze suplementy do pasz
dla zwierząt, suplementy do żywności dla zwierząt (lecznicze), suplementy lecznicze do żywności dla zwierząt, pyłek
pszczeli stosowany jako suplement diety, suplementy diety
do celów weterynaryjnych, suplementy diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety dla zwierząt domowych,
mineralne suplementy diety dla zwierząt, suplementy odżywcze składające się głównie z wapnia, suplementy diety
składające się głównie z magnezu, suplementy diety składające się głównie z żelaza, suplementy odżywcze składające
się głównie z cynku, suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy odżywcze składające się głównie
z żelaza, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie
z minerałów, suplementy witaminowe do stosowania w dializie nerkowej, suplementy witaminowe i mineralne dla zwierząt domowych, suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt
gospodarskich, mielone siemię lniane do użytku jako suple-
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ment diety, suplementy odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, suplementy diety w proszku zawierające
zarodniki, ganoderma lucidum, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci przekąsek, suplementy odżywcze
ze skrobi przystosowane do celów medycznych, suplementy
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych
wymaganiach dietetycznych, suplementy wzmacniające
zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, suplementy diety dla
zwierząt domowych w postaci mieszanki napojów w proszku, mieszanki do picia w proszku będące suplementami
diety o smaku owocowym, nośniki uwalniające substancje
czynne w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, nośniki uwalniające substancje czynne w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających
uwalnianie suplementów odżywczych, 35 usługi sprzedaży
hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi reklamowe w zakresie promocji napojów, usługi reklamowe
w zakresie promocji sprzedaży napojów, usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami
bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z napojami bezalkoholowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do napojów, usługi handlu detalicznego w zakresie
żywności, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sklepów
detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, usługi w zakresie sklepów detalicznych
w branży odzieżowej, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z witaminami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z witaminami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z minerałami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z minerałami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z węglowodanami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z węglowodanami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odżywkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odżywkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z izotonikami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z izotonikami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z energetykami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z energetykami.
513616
(220) 2020 05 18
OUTSHOPPING GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) outshopping.pl
(210)
(731)
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(531) 18.01.19, 26.01.01, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie sklepów
detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zabawkami, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem audiowizualnym, usługi handlu detalicznego związane
ze sprzętem ogrodniczym, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
do podgrzewania, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności,
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi
handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
RTV, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem RTV,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem AGD,
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem AGD, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem wędkarskim,
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem wędkarskim, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
wędkarskimi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze akcesoriami wędkarskimi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kosmetykami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kosmetykami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do higieny, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do higieny, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami do zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami do ogrodu, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze artykułami do ogrodu, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do ogrodu, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem do ogrodu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami kempingowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami kempingowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zegarkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zegarkami, usługi

Nr ZT26/2020

sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z plecakami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze plecakami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z portfelami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z portfelami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami fotograficznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze akcesoriami fotograficznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z aparatami fotograficznymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze aparatami fotograficznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z żywnością, usługi sprzedaży hurtowej w związku z żywnością, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami erotycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami erotycznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z obuwiem.
(210) 513618
(220) 2020 05 18
(731) WOLNIEWICZ-KESARIA MAGDALENA, Budzistowo
(540) (znak słowny)
(540) SEMPER
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo związane z zarządzaniem, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo i konsultacje
dotyczące zatrudnienia, doradztwo w zakresie zarządzania
firmą, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo w zakresie
marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością handlową, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizowania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesowego, w tym przez Internet, doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 41 nauczanie i szkolenia, przekazywanie know-how [szkolenia],
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych,
kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, prowadzenie kursów,
seminariów i warsztatów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych, szkolenia edukacyjne, usługi
organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych,
szkolenia personelu, szkolenia biznesowe, szkolenia dla
dorosłych, usługi szkolenia personelu, szkolenia związane
z finansami, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
warsztatów [szkolenia], udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wydawnicze w zakresie
tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze
w zakresie książek i czasopism, 45 doradztwo prawne, usługi
informacji prawnej, dostarczanie informacji prawnych, usługi
doradcze w zakresie prawa.
(210)
(731)

513623
(220) 2020 05 19
M-SERWIS CHĘCIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THERM CONTROL

(531) 17.05.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 termometry, termometry cyfrowe, inne niż
do celów medycznych, termometry elektroniczne, inne niż
do celów medycznych, termometry domowe, termometry
na podczerwień, termometry na podczerwień nie do celów medycznych, termometry nie do celów medycznych,
termometry techniczne, 10 termometry cyfrowe do celów
medycznych, termometry do pomiaru gorączki, termometry
do celów medycznych, termometry do ucha, termometry
do użytku medycznego, termometry elektroniczne do użytku medycznego, termometry lekarskie, termometry na podczerwień do celów medycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

513624
(220) 2020 05 19
DZIEWIĄTKOWSKI MICHAŁ AMIPLAY, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
BYSTRY ZWIERZ

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 szampony dla zwierząt, odżywki dla zwierząt,
kosmetyki dla zwierząt, preparaty do kąpieli dla zwierząt,
5 preparaty sanitarne do celów weterynaryjnych, preparaty
higieniczne do celów weterynaryjnych, majtki higieniczne
dla zwierząt domowych, majtki na cieczkę dla psów, pieluchy dla zwierząt, preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt, proszki do zwalczania pcheł na zwierzętach, obroże
przeciwpasożytnicze dla zwierząt, obroże przeciwpchelne,
owadobójcze szampony dla zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, pasy do inkontynencji dla psów
(dla psów nie trzymających moczu), plastry dla psów i kotów,
lecznicze szampony dla zwierząt domowych, suplementy
diety dla celów weterynaryjnych, 10 ubranka pooperacyjne
dla zwierząt domowych, kołnierze pooperacyjne dla zwierząt domowych, bandaże dla psów i kotów (opaski podtrzymujące), bandaże [usztywniające] do użytku weterynaryjnego, worki na kał dla zwierząt domowych, 12 wózki spacerowe dla zwierząt domowych, klatki transportowe dla zwierząt,
wózki inwalidzkie dla psów i kotów, 18 smycze dla zwierząt
domowych, obroże dla zwierząt domowych, obroże dla
psów, obroże dla kotów, elektroniczne obroże dla zwierząt
domowych, obroże dla zwierząt zawierające informacje medyczne, uzdy treningowe dla zwierząt, uzdy dla koni, szelki
dla zwierząt domowych, nosidełka dla zwierząt [torby], pasy
do biegania z psem, ubranka dla zwierząt domowych, uprzęże dla zwierząt, haltery dla zwierząt domowych, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, pokrycia i okrycia dla
zwierząt, artykuły odzieżowe dla koni, getry dla zwierząt,
buty dla psów, saszetki treningowe-torebki na przysmaki
dla zwierząt domowych, 20 meble dla zwierząt domowych,
budy dla psów, budki dla zwierząt domowych, budy, kojce
i legowiska dla zwierząt domowych, domki do zabawy dla
zwierząt domowych, domki dla ptaków, kosze, niemetalowe,
do przewożenia zwierząt domowych, posłania dla zwierząt
domowych, przenośne posłania dla zwierząt domowych,

77

posłania dla psów, posłania dla kotów, skrzynki lęgowe dla
zwierząt domowych, słupki do drapania dla kotów, 21 miski
dla zwierząt domowych, grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych, szczotki dla zwierząt domowych, szczotki
z włosia dla zwierząt domowych, szczotki do usuwania futra dla zwierząt domowych, szczotki do pielęgnacji zwierząt
domowych, szczotki do zębów dla zwierząt domowych,
zgrzebła, pojemniki z tworzyw sztucznych do dozowania
żywności dla zwierząt domowych, pojemniki na karmę dla
zwierząt uruchamiane przez zwierzęta, pojemniki na karmę
dla ptaków, elektroniczne dozowniki pokarmu dla zwierząt
domowych, pojemniki [kuwety] na nieczystości dla zwierząt
domowych, szufelki do sprzątania odchodów zwierząt domowych, klatki dla ptaków, karmniki do karmienia ptaków
żyjących na wolności, 27 maty samochodowe do przewozu
zwierząt, 28 zabawki dla zwierząt, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki dla zwierząt domowych zawierające kocimiętkę, zabawki i gry dla zwierząt domowych, zabawki dla
zwierząt domowych wykonane ze sznurka, zabawki „o rety
krety” dla zwierząt domowych, zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, gry, zabawki i przedmioty
do zabawy dla zwierząt domowych, 31 ciasteczka zbożowe
dla zwierząt, ciastka słodowe dla zwierząt, artykuły jadalne
do żucia dla zwierząt, jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych,
karma dla ptaków, karma dla ryb, karma dla zwierząt domowych, karma dla gryzoni, karmy i pasze dla zwierząt, kości dla
psów, kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, kości
do żucia dla psów, mieszanka paszowa dla zwierząt, napoje
dla zwierząt domowych, otręby [pokarm dla zwierząt], pokarm dla zwierząt domowych, pokarm dla ptaków, pokarm
dla zwierząt domowych w formie gryzaków, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, suchary dla psów,
syntetyczny pokarm dla zwierząt, wzbogacane substancje
odżywcze dla zwierząt, przysmaki dla zwierząt, treserki dla
zwierząt (przysmaki do wynagradzania), karma dla psów, karma dla kotów, ściółka dla zwierząt, kora stosowana jako ściółka dla zwierząt, piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt
domowych, żwirek dla kotów, trociny dla gryzoni, podkłady-sianko dla gryzoni, wyściółka ścierna do kuwety dla kota.
(210)
(731)
(540)
(540)

513625
(220) 2020 05 19
M-SERWIS CHĘCIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
UNI-T

(531) 24.17.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 termometry, termometry cyfrowe, inne niż
do celów medycznych, termometry do użytku laboratoryjnego, termometry domowe, termometry elektroniczne, inne
niż do celów medycznych, termometry na podczerwień, termometry na podczerwień nie do celów medycznych, termometry nie do celów medycznych, termometry techniczne,
10 termometry cyfrowe do celów medycznych, termometry
do celów medycznych, termometry do pomiaru gorączki,
termometry lekarskie, termometry elektroniczne do użytku
medycznego, termometry do użytku medycznego.
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513626
(220) 2020 05 18
ŁAŹNIEWSKA IWONA BODYFULNESS, Stawiguda
(znak słowno-graficzny)
BODYFULNESS dr Iwo Łaźniewska

(531)

26.01.01, 26.01.05, 26.04.01, 26.04.10, 26.04.16, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 41 kursy samoświadomości (szkolenia), kursy
szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe
z zakresu zdrowia, kursy w zakresie rozwoju osobistego,
nauczanie terapii w zakresie pracy z ciałem, organizacja
i przeprowadzenie warsztatów i seminariów w zakresie
samoświadomości, organizacja i prowadzenie wykładów
w celach szkoleniowych, prowadzenie sesji szkoleniowych
on-line związanych ze sprawnością fizyczną, prowadzenie
warsztatów i seminariów na temat samoświadomości, prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizyczną, prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych, świadczenie
usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, świadczenie
usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, szkolenia w zakresie
utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, trening rozwoju
osobistego, usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej, usługi edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego,
kształcenie praktyczne (pokazy), przekazywanie know-how
(szkolenia), 44 usługi związane z zabiegami terapeutycznymi, aromatoterapia, muzykoterapia w celach fizycznych,
psychicznych i kognitywnych, fizjoterapia, usługi fizjoterapii,
masaż, informacje dotyczące masażu, ośrodki zdrowia, placówki rekonwalescencji, usługi doradcze w zakresie zdrowia,
usługi medycyny alternatywnej, usługi paramedyczne, usługi terapeutyczne, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia,
opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji
fizycznej, rehabilitacja fizyczna, poradnictwo związane z terapią zajęciową, terapia zajęciowa i rehabilitacyjna, usługi
doradcze dotyczące zachowania ludzkiego, usługi doradcze
w zakresie żywienia, usługi w zakresie terapii zajęciowej, zabiegi terapeutyczne dla ciała.
513633
(220) 2020 05 18
ŚWIĘS PAWEŁ, Grybów; OGÓREK KRZYSZTOF,
Nowy Sącz; NAWARA BOGUSŁAW GROŃART,
Poręba Wielka; PIOTROWICZ MACIEJ, Chełmiec;
BURAS DAWID HSEART, Podolsze
(540) (znak słowny)
(540) GOOROLESKA
(510), (511) 41 usługi koncertów muzycznych, przygotowanie, organizowanie i prowadzenie koncertów muzycznych,
impresariat artystyczny, występy grup muzycznych na żywo,
występu grup muzycznych, usługi rozrywkowe świadczone
przez grupy muzyczne, usługi w zakresie kompozycji muzycznych, tworzenie utworów muzycznych, produkcja nagrań muzycznych, usługi wydawnicze w zakresie utworów
muzycznych, usługi zespołu wokalno-muzycznego.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

513637
(220) 2020 05 20
SEMAHEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) SEMAHEAD

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing
ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm
na zlecenie, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, produkcja
filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie
reklam, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, tworzenie tekstów reklamowych, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
38 łączność poprzez terminale komputerowe, oferowanie
połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, poczta elektroniczna, transfer strumieniowy danych,
transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów internetowych on-line, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, wspomagane komputerowo przesyłanie
wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych,
zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych,
41 komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji
elektronicznej, udostępnianie filmów online nie do pobrania, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
analizy systemów komputerowych, chmura obliczeniowa,
digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów,
hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja programów komputerowych i danych,
inna niż konwersja fizyczna, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa
danych, odzyskiwanie danych komputerowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS],
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i projektowanie indeksów
informacji opartych na stronach internetowych dla osób
trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform
komputerowych, tworzenie zapasowych kopii danych poza
lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi
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podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi
szyfrowania danych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, usługi w zakresie poszukiwań złóż w dziedzinie przemysłu naftowego, gazowego i wydobywczego,
wynajmowanie serwerów WWW.
513647
(220) 2020 05 19
ABC INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASK DE PAPEL
(210)
(731)

79

węglowe, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny
węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo, węgiel kamienny, ekogroszek, 35 usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej, on-line w dziedzinie towarów, takich jak: węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny,
węgiel granulowany, węgiel do celów przemysłowych, węgiel drzewny do celów ogrodniczych, węgiel drzewny jako
paliwo, miał węglowy [paliwo], ekologiczne paliwa węglowe, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny węgla
z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy jako
paliwo, ekogroszek, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla,
ekologicznych paliw węglowych i paliw kopalnych, 39 dystrybucja, transport i magazynowanie węgla kamiennego,
ekologicznych paliw węglowych oraz paliw kopalnych,
konfekcjonowanie węgla, ekologicznych paliw węglowych
w pojemniki, oraz worki, 40 obróbka i przetwarzanie węgla,
paliw kopalnych, ekologicznych paliw węglowych.
513656
(220) 2020 05 20
SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AdControl pH

(210)
(731)

(531) 02.01.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15, 27.05.17
(510), (511) 9 maski ochronne.
(210)
(731)
(540)
(540)

513650
(220) 2020 05 19
FUNDACJA SMOLIN ANDRUSZEWSKI, Lipie
(znak słowno-graficzny)
CZTERY STAWY KUCHNIA NATURA RELAKS

(531) 01.15.24, 03.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 żywność przygotowywana z ryb, 36 organizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem zakwaterowania [mieszkania], 41 informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, kształcenie
praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], publikowanie książek, udostępnianie obiektów
i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu
sportowego, 43 domy turystyczne, informowanie i porady
w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie [bufety],
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracyjne, usługi
rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych
[zakwaterowanie], wynajem budynków przenośnych, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, zapewnianie
obiektów i wyposażenia kempingowego, 44 hodowla zwierząt, wypożyczanie sprzętu rolniczego.
513655
(220) 2020 05 20
SOBIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Parczew
(540) (znak słowny)
(540) TYTAN
(510), (511) 1 węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny, węgiel granulowany, węgiel do celów przemysłowych, węgiel
drzewny do celów ogrodniczych, 4 węgiel, węgiel drzewny jako paliwo, miał węglowy [paliwo], ekologiczne paliwa
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 05.03.15, 26.01.03, 26.01.16, 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.
513658
(220) 2020 05 20
SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APPLICO
(210)
(731)

(531) 26.01.06, 01.15.15, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.13
(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 rolnicze,
pestycydy do celów ogrodniczych, pestycydy.
513666
(220) 2020 05 19
INFERMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Symptomate

(210)
(731)
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(531) 26.01.01, 26.01.16, 24.17.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie sprzętowe, komputerowe
oprogramowanie użytkowe, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], oprogramowanie komputerowe do kompresji danych, oprogramowanie komputerowe
do przesyłania danych, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie
komputerowe do zarządzania dokumentami, oprogramowanie komputerowe do bezprzewodowego dostarczania
treści, interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, oprogramowanie komputerowe umożliwiające udostępnianie informacji za pomocą sieci
łączności, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania
w systemach wspomagających podejmowania decyzji medycznych, oprogramowanie do przeszukiwania i odnajdowania informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, API
w informatycznych rozwiązaniach medycznych, urządzenia
sztucznej inteligencji w rozwiązaniach informatycznych dla
medycyny i usług medycznych, oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, oprogramowanie komputerowe zdolne
do rozumienia i analizy zapytań człowieka i formułowania
na nie odpowiedzi, oprogramowanie komputerowe, które
na podstawie danych jest zdolne do wnioskowania w sposób naśladujący myślenie człowieka, oprogramowanie
wspomagające podejmowanie decyzji w dziedzinie medycyny w oparciu o “inteligentny system wspomagania decyzji”, inteligentny system komputerowy wspomagania decyzji
w dziedzinie medycyny, oprogramowanie komputerowe
do użytku w podręcznych przenośnych elektronicznych
urządzeniach cyfrowych oraz innych użytkowych urządzeniach elektronicznych, 42 usługi diagnostyki komputerowej,
przygotowywanie programów komputerowych do przetwarzania danych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, projektowanie, instalacja, aktualizacja i wdrażanie
oprogramowania komputerowego w dziedzinie rozwiązań
medycznych, projektowanie, instalacja, aktualizacja i wynajem interfejsu programowania aplikacji (API) do użytku ze sprzętem informatycznym w dziedzinie rozwiązań
medycznych, oprogramowanie komputerowe do użytku
jako interfejs programowania aplikacji (API), projektowanie
oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania
komputerowego, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, projektowanie i opracowywanie
aparatury diagnostycznej, projektowanie aparatury i sprzętu diagnostycznego, projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej, projektowanie, instalacja,
aktualizacja i wdrażanie oprogramowania komputerowego
zdolnego do rozumienia i analizy zapytań człowieka i formułowania na nie odpowiedzi, oprogramowanie jako usługa
[SaaS], chmura obliczeniowa, 44 przeprowadzanie diagnozy chorób, usługi medyczne do celów diagnostyki chorób
ciała człowieka, analiza zachowania do celów medycznych,
badania medyczne, badania w zakresie diagnozy stanu
zdrowia, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, informacja
medyczna, konsultacje medyczne, organizowanie leczenia
medycznego, poradnictwo medyczne, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, udostępnianie informacji medycznej, udzielanie informacji dotyczących medycyny, udzielanie
informacji związanych z usługami medycznymi, usługi analiz
medycznych związane z leczeniem pacjentów, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze związane
z usługami medycznymi, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi poradnictwa me-
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dycznego, usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej,
usługi telemedyczne, usługi w zakresie analiz medycznych,
usługi w zakresie wyszukiwania informacji medycznych,
udzielanie informacji zdrowotnej, usługi analiz medycznych
związane z diagnozowaniem i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, usługi w zakresie leczenia medycznego.
513668
(220) 2020 05 19
OPTIMAX TOMASZ LESZCZYŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA
JAWNA, Konopiska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPTIMAX
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 kleje do zabezpieczania tynku, mieszanki
do zabezpieczania betonu przed pyleniem, mieszanki zabezpieczające przed wilgocią [inne niż farby], mieszanki
do zabezpieczania betonu (z wyjątkiem farb lub olejów),
środki zabezpieczające do budynków [z wyjątkiem farb
i olejów], preparaty zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie [z wyjątkiem farb], kleje do wykańczania i gruntowania, kleje [klejenie], kleje z żywicy syntetycznej do użytku przemysłowego, preparaty do klejenia, kleje
epoksydowe do użytku z betonem, kleje do tapetowania,
kleje do płytek, kleje do płytek ściennych, kleje do celów
konstrukcyjnych, kleje do powłok sufitowych, kleje do pokryć podłogowych, kleje do wstawiania szyb, kleje do użytku
w przemyśle budowlanym, kleje do przymocowywania płyt
izolacyjnych, kleje do wyrobów z cementu, kleje do kładzenia powłok ściennych, kleje do płytek podłogowych, sufitowych i ściennych, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla
przemysłu, grunty reaktywne, grunt do ścian, 2 uszczelniające podkłady gruntowe, powłoki do użytku jak podkłady
gruntowe, farby i farby mocno rozcieńczone, farby akrylowe,
farby zewnętrzne, farby gruntowe, powłoki akrylowe [farby],
preparaty w postaci farby, powłoki ochronne do budynków
[farby], tynk wapienny, powłoki gruntowe [farby i oleje], powłoki gruntowe, mieszanki gruntujące, farby zabezpieczające przed wilgocią, 17 tynk izolacyjny, mieszanki uszczelniające, 19 gotowa zaprawa, zaprawa murarska, zaprawa cementowa do zastosowania w budownictwie, zaprawa murarska
gipsowa, mieszanki cementowe, mieszanki do obrzutek tynkowych do celów konstrukcyjnych, mieszanki do obrzutek
tynkowych do użytku w budownictwie, okładziny tynkowe,
tynk, tynk gipsowy, zaprawa do naprawy pęknięć w tynku,
tynk wykończeniowy wykonany z kolorowej sztucznej żywicy, zaprawa do naprawy dziur w tynku, okładzina tynkowa,
tynk konserwowany, zaprawa murarska z wapna, zaprawa
wiążąca do celów budowlanych, preparaty wyrównujące
[cement lub zaprawa murarska], sucha zaprawa murarska,
licowa zaprawa murarska, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej następujących produktów: kleje do zabezpieczania
tynku, mieszanki do zabezpieczania betonu przed pyleniem,
mieszanki zabezpieczające przed wilgocią [inne niż farby],
mieszanki do zabezpieczania betonu (z wyjątkiem farb lub
olejów), środki zabezpieczające do budynków [z wyjątkiem
farb i olejów], preparaty zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie [z wyjątkiem farb], kleje do wykańczania i gruntowania, kleje [klejenie], kleje z żywicy syntetycznej do użytku przemysłowego, preparaty do klejenia, kleje
epoksydowe do użytku z betonem, kleje do tapetowania,
kleje do płytek, kleje do płytek ściennych, kleje do celów
konstrukcyjnych, kleje do powłok sufitowych, kleje do po-
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kryć podłogowych, kleje do wstawiania szyb, kleje do użytku
w przemyśle budowlanym, kleje do przymocowywania płyt
izolacyjnych, kleje do wyrobów z cementu, kleje do kładzenia powłok ściennych, kleje do płytek podłogowych, sufitowych i ściennych, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla
przemysłu, grunty reaktywne, grunt do ścian, uszczelniające
podkłady gruntowe, powłoki do użytku jak podkłady gruntowe, farby i farby mocno rozcieńczone, farby akrylowe, farby zewnętrzne, farby gruntowe, powłoki akrylowe [farby],
preparaty w postaci farby, powłoki ochronne do budynków
[farby], tynk wapienny, powłoki gruntowe [farby i oleje], powłoki gruntowe, mieszanki gruntujące, farby zabezpieczające przed wilgocią, tynk izolacyjny, mieszanki uszczelniające,
gotowa zaprawa, zaprawa murarska, zaprawa cementowa
do zastosowania w budownictwie, zaprawa murarska gipsowa, mieszanki cementowe, mieszanki do obrzutek tynkowych do celów konstrukcyjnych, mieszanki do obrzutek
tynkowych do użytku w budownictwie, okładziny tynkowe,
tynk, tynk gipsowy, zaprawa do naprawy pęknięć w tynku,
tynk wykończeniowy wykonany z kolorowej sztucznej żywicy, zaprawa do naprawy dziur w tynku, okładzina tynkowa,
tynk konserwowany, zaprawa murarska z wapna, zaprawa
wiążąca do celów budowlanych, preparaty wyrównujące
[cement lub zaprawa murarska], sucha zaprawa murarska,
licowa zaprawa murarska.
(210)
(731)
(540)
(540)

513673
(220) 2020 05 19
BENEDYK PIOTR STREET SHOP KWADRAT, Sanok
(znak słowno-graficzny)
2020CELL APPAREL

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.07.01
(510), (511) 9 kaski ochronne do uprawiania sportu, kaski
ochronne dla motocyklistów, okulary przeciwsłoneczne,
okulary dla rowerzystów, okulary do uprawiania sportu, etui
na okulary, 18 torby, torby sportowe, plecaki sportowe, portfele, 25 odzież, odzież narciarska, odzież skórzana, odzież
wodoodporna, rękawiczki, odzież dla rowerzystów, odzież
do biegania, odzież do sztuk walki, odzież skórzana dla motocyklistów, odzież w stylu sportowym, odzież ochronna
zakładana na ubrania, obuwie, obuwie sportowe, nakrycia
głowy, sportowe nakrycia głowy, ubiory do uprawiania sztuk
walki, 28 artykuły gimnastyczne i sportowe, nakolanniki,
nagolenniki, ochraniacze na ramiona i łokcie, ochraniacze
na pięści, jako artykuły sportowe, ochraniacze amortyzujące
przeciwko urazom, artykuły sportowe nie ujęte w innych klasach, kamizelki ochronne do sztuk walki, sprzęt do treningu
sztuk walki, 35 usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, promocja sprzedaży, usługi
sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem internetu (sprzedaż on-line) kasków, toreb i plecaków sportowych, odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów gimnastycznych i sportowych, publikowanie tekstów o charakterze reklamowym i promocyjnym, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, organizowanie targów, wystaw i pokazów
w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży.
(210)
(731)

513680
(220) 2020 05 19
GRUSZKA PRZEMYSŁAW EKOFIRMA, Boksycka
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOBLOK

(531) 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 26.15.09, 29.01.12
(510), (511) 11 zbiorniki do oczyszczania ścieków, instalacje
do oczyszczania ścieków, aparatura do oczyszczania ścieków, zespoły do oczyszczania ścieków, zbiorniki do oczyszczania ścieków do celów domowych, urządzenia do oczyszczania wody ściekowej, instalacje do oczyszczania wód ściekowych, rury ściekowe do instalacji sanitarnych, urządzenia
i instalacje do odprowadzania ścieków, sanitarna armatura
spustowa do rurociągów ściekowych, urządzenia odstojnikowe na ścieki, rury ściekowe do wanien, szamba, szamba
do celów domowych, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa
następujących towarów: zbiorniki do oczyszczania ścieków,
instalacje do oczyszczania ścieków, aparatura do oczyszczania ścieków, zespoły do oczyszczania ścieków, zbiorniki
do oczyszczania ścieków do celów domowych, urządzenia
do oczyszczania wody ściekowej, instalacje do oczyszczania wód ściekowych, rury ściekowe do instalacji sanitarnych,
urządzenia i instalacje do odprowadzania ścieków, sanitarna
armatura spustowa do rurociągów ściekowych, urządzenia
odstojnikowe na ścieki, rury ściekowe do wanien, szamba,
szamba do celów domowych.
513695
(220) 2020 05 20
KONIECZNA AGNIESZKA JOLANTA AMBIENCE.
INTERIOR DESIGN, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ambience. INTERIOR DESIGN

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 20 meble, meblościanki, meble skórzane, meble tapicerowane, ławy, kredensy, kontuary, meble domowe,
meble stołówkowe, meble szkolne, meble metalowe, kartoteki, meble łączone, zagłówki, meble komputerowe, meble
łazienkowe, konsole, szafki, meble sypialne, meble drewniane, meble rattanowe, pufy, meble trzcinowe, szafy, meble
biurowe, meble wielofunkcyjne, zestawy mebli, półki, komody, meble kuchenne, narożniki, barki, meble sklepowe, meble ogrodowe, zewnętrzne meble, stoły, regały, meble wypoczynkowe, meble gięte, meble bambusowe, gabloty, toaletki, elementy meblowe, taborety ruchome, meble do siedzenia, lady sprzedażowe, półki wiszące, meble modułowe,
meble do salonu, meble zawierające łóżka, meble do przechowywania, biurka modułowe, segmenty mebli ściennych,
meble do oranżerii, zestawy mebli kuchennych, modułowe
meble łazienkowe, meble dla dzieci, meble dla niemowląt,
meble do wnętrz, meble ogrodowe drewniane, wysokie
stołki, meble do przebieralni, modułowe układy półek, komplety mebli do salonu, meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, meble do eksponowania towarów,
moduły do przechowywania, meble do sal koncertowych,
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szafki do komputerów, meble do użytku przemysłowego,
meble do pokojów dziecinnych, meble w stylu antycznym,
szafki na materiały biurowe, meble na miarę do zabudowy,
panele do podziału pomieszczeń, meble do użytku w audytoriach, meble sypialniane na wymiar, meble przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się,
łóżka, łóżka dziecięce, łóżka piętrowe, konstrukcje drewniane
łóżka, 37 usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi remontowe, usługi wyburzeniowe, budowa budynków na zamówienie, budowa części budynków, budowa nieruchomości,
budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budownictwo, nadzór nad robotami
budowlanymi, renowacja budynków, stawianie fundamentów, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych,
usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi
doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi doradcze dotyczące remontów budynków, usługi doradcze
dotyczące renowacji nieruchomości, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie prefabrykowanych budynków
i konstrukcji, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji
w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projektem
budowy, nadzór nad remontami budynków, konsultacje budowlane, naprawcze roboty budowlane, renowacja wnętrz
pomieszczeń handlowych, konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, rozbiórka konstrukcji, nadzór nad budowaniem konstrukcji, instalowanie gotowych elementów
konstrukcyjnych, prace budowlane w zakresie konstrukcji
stalowych, przekształcanie pomieszczeń sklepowych, montaż drzwi i okien, budowa podłóg, układanie pokryć podłogowych, malowanie, usługi malowania dekoracyjnego, malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, usługi
dekoracyjnego malowania wnętrz domów, malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, usługi w zakresie malowania
i dekorowania budynków, 42 usługi projektowe związane
z nieruchomościami, projektowanie budynków, usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków, usługi
projektowania wnętrz budynków, projektowanie wnętrz
komercyjnych, planowanie przestrzenne wnętrz, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, usługi doradcze
w zakresie projektowania wnętrz, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, usługi w zakresie projektowania
wnętrz sklepów, usługi w zakresie projektowania wystroju
wnętrz biurowych, usługi informacyjne dotyczące harmonizacji kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania
wnętrz, usługi architektoniczne w zakresie projektowania
budynków komercyjnych, usługi projektowania obiektów
biznesowych, usługi projektowania w zakresie restauracji,
planowanie i projektowanie obiektów sportowych, doradztwo projektowe, projektowanie wizualne, projektowanie
architektoniczne, projektowanie konstrukcji, projektowanie
budowlane, opracowywanie projektów budowlanych, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie analiz
wykonalności w zakresie projektów, sporządzanie raportów
projektowych, projektowanie sztuki komercyjnej, usługi polegające na aranżacji wystroju wnętrz i dekorowania wnętrz,
badania, opinie, ekspertyzy i analizy techniczne w zakresie
budownictwa, usługi projektowania mebli.
(210) 513700
(220) 2020 05 21
(731) SABARAŃSKI PAWEŁ, Jabłonna
(540) (znak słowny)
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(540) grail
(510), (511) 25 obuwie, odzież, nakrycia głowy, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, bary szybkiej obsługi [snack-bary], kawiarnia, restauracje, restauracje szybkiej obsługi,
stołówki, 44 usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, usługi
wizażu, salony fryzjerskie, salony piękności, manicure.
(210)
(731)
(540)
(540)

513702
(220) 2020 05 21
SABARAŃSKI PAWEŁ, Jabłonna
(znak słowno-graficzny)
GRAIL POINT

(531) 29.01.13, 27.05.01, 11.03.01, 11.03.07
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie.
513800
(220) 2020 05 22
ERDE JSD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BLACK CAT
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, napoje na bazie kawy, napoje na bazie substytutów
kawy, substytuty kawy [na bazie zbóż lub cykorii], preparaty
do sporządzania napojów [na bazie kawy], substytuty herbaty, herbata nienaturalna, herbata mrożona, herbaty ziołowe
[napary], napoje sporządzone z herbaty, nielecznicze napoje na bazie herbaty, napoje na bazie herbaty z owocowymi
dodatkami smakowymi, cukry, naturalne słodziki, polewy
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ziarna
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty
do pieczenia i drożdże, mąka, produkty mączne i zbożowe,
ryż, tapioka, makarony, płatki zbożowe, kasze spożywcze,
chipsy [produkty zbożowe], sosy, sushi, muesli, musztarda, majonez, bułka tarta, pizza, gotowe potrawy na bazie
ryżu lub makaronu, grzanki, 35 usługi sprzedaży towarów:
ekspresy oraz aparaty do kawy i akcesoria do nich, naboje/
wkłady/pady/kapsułki kawowe, szklanki, filiżanki, kubki, kawa,
herbata, kakao i namiastki tych towarów, napoje na bazie
kawy, napoje na bazie substytutów kawy, substytuty kawy
na bazie zbóż lub cykorii, preparaty do sporządzania napojów na bazie kawy, usługi sprzedaży towarów: substytuty
herbaty, herbata nienaturalna, herbata mrożona, herbaty
ziołowe (napary), napoje sporządzone z herbaty, nielecznicze napoje na bazie herbaty, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, cukry, naturalne słodziki,
polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, usługi
sprzedaży towarów: lód, lody spożywcze, mrożone jogurty
i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyroby
cukiernicze, czekolada i desery, ziarna przetworzone, skrobia,
preparaty do pieczenia i drożdże, mąka, produkty mączne
i zbożowe, ryż, tapioka, makarony, płatki zbożowe, usługi
(210)
(731)
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sprzedaży towarów: kasze spożywcze, chipsy, sosy, sushi,
muesli, musztarda, majonez, bułka tarta, pizza, gotowe potrawy na bazie ryżu lub makaronu, grzanki, torby na zakupy,
zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi oraz internetowymi, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem,
zarządzanie biznesowe przedsiębiorstwami franczyzowymi,
43 usługi kawiarni, usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej
i zastawy stołowej.
513803
(220) 2020 05 22
WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) ISLAHERB
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety,
spraye do gardła [lecznicze], eliksiry do zapobiegania infekcjom gardła, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, leki ziołowe,
preparaty ziołowe do celów medycznych, suplementy ziołowe, spraye ziołowe do celów medycznych, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, przeciwdrobnoustrojowe płyny do płukania jamy ustnej, pastylki do ssania
do celów farmaceutycznych, pastylki do ssania na gardło,
pastylki do ssania z dodatkiem cynku, pastylki na kaszel, ziołowo miodowe pastylki do ssania na gardło.
(210)
(731)

513804
(220) 2020 05 22
LIGHTONIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LTX
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 11 oświetlenie elektryczne.
513805
(220) 2020 05 22
WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Pyrosal Immuno
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty farmaceutyczne, syropy dla dzieci, syropy do użytku
farmaceutycznego, eliksiry do zapobiegania infekcjom gardła, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych
[płyny do płukania gardła], spraye do gardła [lecznicze], syrop na kaszel, leki dla ludzi, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, leki ziołowe, preparaty ziołowe do celów medycznych, spraye ziołowe do celów
medycznych, suplementy ziołowe, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób i zaburzeń układu odpornościowego,
preparaty farmaceutyczne regulujące układ odpornościowy,
preparaty farmaceutyczne do zapobiegania zaburzeniom
układu odpornościowego, syropy wspomagające odporność, leki wzmacniające, suplementy diety wspomagające
odporność, syropy, syropy bezcukrowe.
(210)
(731)

(210) 513807
(220) 2020 05 23
(731) MALITKA KONRAD, Otwock
(540) (znak słowny)
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(540) GEONATURAL
(510), (511) 1 suplementy chemiczne wykorzystywane
do produkcji witamin, stabilizatory do witamin, witaminy
do użytku w produkcji farmaceutyków, witaminy do użytku
w produkcji żywności, 5 suplementy żywnościowe, suplementy odżywcze, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla
zwierząt, preparaty witaminowe, dodatki witaminowe, preparaty zawierające witaminę K, suplementy diety składające się
z witamin, suplementy do celów medycznych, dietetyczne,
funkcjonalne i wzbogacane w substancje odżywcze, suplementy do celów niemedycznych na bazie witamin, składników
mineralnych, mikroelementów, artykuły spożywcze dietetyczne, funkcjonalne i wzbogacane w substancje odżywcze do celów niemedycznych na bazie witamin, składników mineralnych, mikroelementów, suplementy witaminowe, suplementy
mineralne, suplementy witaminowo-mineralne, żywność
związana ze specjalną dietą do celów medycznych, wyroby
cukiernicze do celów leczniczych, napoje lecznicze, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, dietetyczne napoje do celów medycznych, napoje z dodatkami dietetycznymi, tabletki
wzbogacone w witaminy i minerały, suplementy diety, leki,
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.
(210) 513808
(220) 2020 05 23
(731) MALITKA KONRAD, Otwock
(540) (znak słowny)
(540) VegaVitaD3
(510), (511) 1 suplementy chemiczne wykorzystywane
do produkcji witamin, stabilizatory do witamin, witaminy
do użytku w produkcji farmaceutyków, witaminy do użytku
w produkcji żywności, 5 suplementy żywnościowe, suplementy odżywcze, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla
zwierząt, preparaty witaminowe, dodatki witaminowe, preparaty zawierające witaminę K, suplementy diety składające się
z witamin, suplementy do celów medycznych, dietetyczne,
funkcjonalne i wzbogacane w substancje odżywcze, suplementy do celów niemedycznych na bazie witamin, składników
mineralnych, mikroelementów, artykuły spożywcze dietetyczne, funkcjonalne i wzbogacane w substancje odżywcze do celów niemedycznych na bazie witamin, składników mineralnych, mikroelementów, suplementy witaminowe, suplementy
mineralne, suplementy witaminowo-mineralne, żywność
związana ze specjalną dietą do celów medycznych, wyroby
cukiernicze do celów leczniczych, napoje lecznicze, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, dietetyczne napoje do celów medycznych, napoje z dodatkami dietetycznymi, tabletki
wzbogacone w witaminy i minerały, suplementy diety, leki,
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.
513832
(220) 2020 05 22
ADVALUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANIMAL RESCUE POLSKA FUNDACJA

(210)
(731)
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(531)

03.01.14, 03.01.16, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.15,
26.01.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje public
relations, agencje reklamowe, agencje modelek, analizy rynku, analizy marketingowe, analizy reklamowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, strategie marketingowe,
badania rynku, doradztwo w zakresie reklamy, doradztwo
w zakresie marketingu, marketing internetowy, kampanie
marketingowe, usługi agencji marketingowych, usługi agencji reklamowych, marketing imprez i wydarzeń, usługi marketingowe i reklamowe świadczone za pośrednictwem bloga,
marketing towarów i usług na rzecz innych, 36 zbiórki funduszy na cele charytatywne, inwestowanie funduszy na cele
charytatywne, usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, gromadzenie funduszy na cele charytatywne
za pomocą imprez rozrywkowych, gromadzenie funduszy
na cele charytatywne za pomocą sprzedaży znaczków charytatywnych, udzielanie informacji związanych ze zbiorkami
charytatywnymi, organizowanie działań mających na celu
zbieranie funduszy na cele charytatywne, 41 szkolenia edukacyjne, usługi edukacyjne, seminaria edukacyjne, pokazy
edukacyjne, medyczne usługi edukacyjne, weterynaryjne
usługi edukacyjne, organizacja i prezentacja przedstawień
na żywo, koncerty muzyczne na żywo, organizowanie widowisk muzycznych, widowiska muzyczne na żywo, nauczanie
pielęgnacji zwierząt domowych, 44 usługi charytatywne
w postaci świadczenia usług medycznych, weterynaryjne usługi doradcze, stomatologia weterynaryjna, chirurgia
weterynaryjna, weterynaryjne usługi doradcze, usługi weterynaryjne świadczone za pośrednictwem Internetu, doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, rehabilitacja fizyczna
zwierząt, usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami domowymi, usługi szpitali dla zwierząt domowych.
513834
(220) 2020 05 22
ADVALUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SORZ
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje public
relations. agencje reklamowe, agencje modelek, analizy rynku, analizy marketingowe, analizy reklamowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, strategie marketingowe,
badania rynku, doradztwo w zakresie reklamy, doradztwo
w zakresie marketingu, marketing internetowy, kampanie
marketingowe, usługi agencji marketingowych, usługi agencji reklamowych, marketing imprez i wydarzeń, usługi marketingowe i reklamowe świadczone za pośrednictwem bloga,
marketing towarów i usług na rzecz innych, 36 zbiórki funduszy na cele charytatywne, inwestowanie funduszy na cele
charytatywne, usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, gromadzenie funduszy na cele charytatywne
za pomocą imprez rozrywkowych, gromadzenie funduszy
na cele charytatywne za pomocą sprzedaży znaczków charytatywnych, udzielanie informacji związanych ze zbiorkami
charytatywnymi, organizowanie działań mających na celu
zbieranie funduszy na cele charytatywne, 41 szkolenia edukacyjne, usługi edukacyjne, seminaria edukacyjne, pokazy
edukacyjne, medyczne usługi edukacyjne, weterynaryjne
usługi edukacyjne, organizacja i prezentacja przedstawień
na żywo, koncerty muzyczne na żywo, organizowanie widowisk muzycznych, widowiska muzyczne na żywo, nauczanie
pielęgnacji zwierząt domowych, 44 usługi charytatywne
w postaci świadczenia usług medycznych, weterynaryjne usługi doradcze, stomatologia weterynaryjna, chirurgia
weterynaryjna, weterynaryjne usługi doradcze, usługi we(210)
(731)

Nr ZT26/2020

terynaryjne świadczone za pośrednictwem Internetu, doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, rehabilitacja fizyczna
zwierząt, usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami domowymi, usługi szpitali dla zwierząt domowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

513838
(220) 2020 05 22
GRUSZKA KRZYSZTOF, Międzyrzecze Górne
(znak słowno-graficzny)
PSZCZELE RANCZO

(531) 03.13.04, 03.13.05, 03.13.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 miód.
513852
(220) 2020 05 22
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) ERLA CLINO
(510), (511) 1 aceton, kleje do obuwia, kleje do płytek ściennych, kleje do skór, kleje do tapetowania, kleje do wykańczania i gruntowania, konserwanty do stosowania w przemyśle
farmaceutycznym, nadtlenek wodoru do celów przemysłowych, nawozy, nawozy azotowe, odczynniki chemiczne,
inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, olej
przekładniowy, oleje do konserwacji żywności, oleje
do przemysłowego garbowania skór, oleje do wyprawiania
skór, oleje przekładniowe, olejowe spoiwa [kity, lepiki], płyn
przeciw zamarzaniu, płyny do obwodów hydraulicznych,
płyny do odsiarczania akumulatorów elektrycznych, płyny
do układu kierowniczego ze wspomaganiem, płyny hamulcowe, płyny wspomagające do materiałów ściernych, pochłaniacze gazów [substancje aktywne], powłoki chemiczne do soczewek okulistycznych, preparaty bakteriologiczne
do octowania, preparaty bakteriologiczne, inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, preparaty bakteryjne,
inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, preparaty chemiczne do barwienia szkła, preparaty chemiczne
do celów naukowych, inne niż do celów medycznych lub
weterynaryjnych, preparaty chemiczne do impregnacji wodoodpornej skór, preparaty chemiczne do kondensacji, preparaty chemiczne do lutowania, preparaty chemiczne
do matowienia emalii, preparaty chemiczne do upłynniania
skrobi [środki do odklejania], preparaty chemiczne do wytwarzania farb, preparaty chemiczne do wytwarzania pigmentu, preparaty chemiczne do zapobiegania chorobom
u roślin zbożowych, preparaty chemiczne do zapobiegania
pleśni, preparaty chemiczne do zapobiegania powstawaniu
plam na tkaninach, preparaty chemiczne ułatwiające stapianie metali, preparaty chemiczne zabezpieczające przed
śniecią zbożową, preparaty chłodnicze, preparaty diagnostyczne, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty do klarowania, preparaty do klejenia, preparaty do konserwacji cegły [z wyjątkiem farb i olejów], preparaty do konserwacji gumy, preparaty do konserwacji płytek
[z wyjątkiem farb i olejów], preparaty do obróbki wykończeniowej stali, preparaty do oczyszczania gazu, preparaty
do odgumowywania, preparaty do odklejania i odłączania,
preparaty do odpuszczania metali, preparaty do odtłuszcza(210)
(731)
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nia stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
do oszczędzania paliwa, preparaty do oszczędzania węgla,
preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, preparaty do usuwania kamienia
kotłowego, inne niż do użytku domowego, preparaty
do utwardzania metali, preparaty do wulkanizacji, preparaty
do wybielania [środki odbarwiające] do celów przemysłowych, preparaty do wyprawiania skór, preparaty do wyprawiania skór, oprócz olejów, preparaty enzymatyczne dla
przemysłu spożywczego, preparaty enzymatyczne do celów przemysłowych, preparaty filtracyjne do przemysłu napojowego, preparaty hamujące kiełkowanie warzyw, preparaty klejące do bandaży chirurgicznych, preparaty konserwujące stosowane w murarstwie, z wyjątkiem farb i olejów,
preparaty odwadniające do celów przemysłowych, preparaty ognioodporne, preparaty poprawiające kondycję gleby,
preparaty przyspieszające gotowanie do celów przemysłowych, preparaty ułatwiające wyjmowanie z formy, preparaty
z mikroelementów dla roślin, preparaty z węgla pochodzenia zwierzęcego, preparaty zabezpieczające przed wilgocią
stosowane w murarstwie [z wyjątkiem farb], preparaty zapobiegające matowieniu soczewek, preparaty zapobiegające powstawaniu oczek w pończochach, preparaty zapobiegające tworzeniu się powłok osadowych, preparaty zapobiegające zagotowaniu się chłodziwa silnikowego, preparaty zwilżające do użytku w barwieniu, preparaty zwilżające
do użytku w przemyśle włókienniczym, preparaty zwilżające do użytku w wybielaniu, produkty chemiczne do ożywiania kolorów do użytku przemysłowego, produkty chemiczne stosowane w fotografii, produkty do zmętniania
emalii, produkty uboczne procesów obróbki ziaren zbóż
do celów przemysłowych, przeciwutleniacze do użytku
w produkcji, przeciwutleniacze do użytku w produkcji farmaceutyków, przeciwutleniacze do użytku w produkcji kosmetyków, przeciwutleniacze do użytku w produkcji suplementów żywnościowych, przyspieszacze wulkanizacji, rozpuszczalniki do lakierów, roztwory zapobiegające tworzeniu
się piany w akumulatorach, saletra, składniki chemiczne
do uzdatniania wody, skrobia do celów przemysłowych,
skrobia ziemniaczana do użytku przemysłowego, soda
amoniakalna, soda kalcynowana, soda kaustyczna do celów
przemysłowych, sole [nawozy], sole [preparaty chemiczne],
sole amoniakalne, sole do barwienia metali, sole do celów
przemysłowych, sole do ogniw galwanicznych, sole metali
alkalicznych, sole metali szlachetnych do celów przemysłowych, sole metali ziem rzadkich, sól do konserwowania,
inna niż do żywności, substancje chemiczne do konserwowania żywności, substancje chemiczne do napowietrzania
betonu, substancje garbujące, substancje powierzchniowo
czynne, substancje żrące do celów przemysłowych, superfosfaty [nawozy], szkło wodne, szpachlówka do karoserii samochodowe, środki chemiczne dla leśnictwa, z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciwpasożytniczych, środki chemiczne dla ogrodnictwa,
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla przemysłu, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne do bielenia tłuszczów, środki
chemiczne do fermentacji wina, środki chemiczne do impregnacji materiałów tekstylnych, środki chemiczne do matowienia szkła, środki chemiczne do oczyszczania oleju,
środki chemiczne do ożywiania kolorów tkanin, środki chemiczne do renowacji skóry, środki chemiczne nadające materiałom tekstylnym właściwości wodoodporne, środki chemiczne stosowane do zapobiegania kondensacji, środki
chłodzące do silników pojazdów, środki do konserwacji be-
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tonu, z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji kwiatów, środki do konserwacji piwa, środki do matowienia,
środki do ochrony nasion, środki do oddzielania tłuszczów,
środki dyspergujące olej, środki klejące do stosowania
w przemyśle włókienniczym, środki korozyjne, środki owadobójcze (dodatki chemiczne do -), środki zmiękczające
do celów przemysłowych, środki zmiękczające wodę, utleniacze [dodatki chemiczne do paliwa silnikowego], utrwalacze [fotografia], utwardzające substancje do wapienia, witaminy dla przemysłu spożywczego, witaminy do użytku
w produkcji farmaceutyków, witaminy do użytku w produkcji kosmetyków, witaminy do użytku w produkcji suplementów żywnościowych, woda destylowana, wodorowęglan
sodowy do celów chemicznych, wodorowinian potasowy
dla przemysłu spożywczego, wodorowinian potasowy
do celów chemicznych, wodorowinian potasowy do celów
przemysłowych, 3 kleje do celów kosmetycznych, płyny
po goleniu, preparaty zapachowe do powietrza, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, olejek migdałowy, mydło
migdałowe, preparaty z aloesu do celów kosmetycznych,
bursztyn [perfumy], mydło antyperspiracyjne, antyperspiranty [przybory toaletowe], preparaty antystatyczne do celów domowych, aromaty [olejki eteryczne], środki ściągające do celów kosmetycznych, esencja badiana, balsamy inne
niż do celów medycznych, preparaty do kąpieli, nie do celów medycznych, sole do kąpieli, nie do celów medycznych,
barwniki do brody, maski upiększające, olej bergamotowy,
preparaty bielące [środki odbarwiające] do celów kosmetycznych, spraye odświeżające oddech, paski odświeżające
oddech, aromaty do ciast [olejki eteryczne], ciastka mydlane, mleczko do czyszczenia do celów toaletowych, barwniki
do celów toaletowych, kremy kosmetyczne, barwniki kosmetyczne, zestawy kosmetyczne, ołówki kosmetyczne,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki, kosmetyki dla zwierząt, patyczki kosmetyczne do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, krem do wybielania skóry, ozdobne transfery do celów kosmetycznych, wybielające żele dentystyczne, środki
do czyszczenia zębów, mydło dezodorantowe, dezodoranty
dla ludzi lub zwierząt, dezodoranty dla zwierząt domowych,
depilatory, wosk do depilacji, detergenty inne niż do użytku
w operacjach produkcyjnych i do celów medycznych, mydło dezynfekujące, preparaty do kąpieli do osobistych celów sanitarnych lub dezodorantów [przybory toaletowe],
suche szampony, woda kolońska, eteryczne esencje, olejki
eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki eteryczne z cytryny, olejki eteryczne z cytryny, wyciągi z kwiatów [perfumy], aromaty do napojów [olejki eteryczne], preparaty do fumigacji [perfumy], preparaty wykończeniowe,
smary do celów kosmetycznych, barwniki do włosów, płyny
do włosów, jonon [perfumy], olej jaśminowy, woda oszczepowa, kije joss, preparaty do usuwania lakieru, wybielacz
do prania, olejek lawendowy, woda lawendowa, błyszczyki
do ust, pomadki, płyny do celów kosmetycznych, mydło
lecznicze, makijaż, puder do makijażu, preparaty do makijażu, preparaty do usuwania makijażu, tusz do rzęs, żele
do masażu inne niż do celów medycznych, esencja miętowa [olejek eteryczny], mięta perfumeryjna, płyny do płukania jamy ustnej, nie do celów medycznych, piżmo [perfumy], preparaty do pielęgnacji paznokci, neutralizatory
do trwałego falowania, olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, oleje do celów toaletowych, perfumeria, wazelina do celów kosmetycznych, pomady do celów kosmetycznych, olejek różany, woda perfumowana,
pachnące drewno, szampony, szampony dla zwierząt domowych, preparaty do golenia, mydło do golenia, nabłysz-

86

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

czające preparaty [polski], mydło, mydło do potu, preparaty
przeciwsłoneczne, preparaty do opalania [kosmetyki], talk
w proszku do użytku toaletowego, terpeny [olejki eteryczne], woda toaletowa, produkty toaletowe, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi. amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent, antyperspiranty [przybory toaletowe] barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust,
chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], dezodoranty dla zwierząt, drewno zapachowe, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, ekstrakty
kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, esencje eteryczne, farby do włosów, kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych włosów,
kora mydłoki (kwilai) do prania, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu,
kosmetyki do rzęs, kreda czyszcząca, kreda malarska, krem
do butów, kremy do polerowania, lakiery (środki do usuwania -), lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło do golenia, mydło migdałowe, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek różany, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne
z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, pałeczki zapachowe,
papier do polerowania, paski wybielające zęby, pasta do butów, pasty do skór, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny po goleniu, podłogi
(wosk do -), pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, popiół wulkaniczny do czyszczenia, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do czyszczenia
tapet, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do kręcenia włosów, preparaty
do nabłyszczania liści roślin, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do polerowania, preparaty do prania, preparaty do prania chemicznego, preparaty do prostowania
włosów, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty
do wywabiania plam, preparaty fitokosmetyczne, preparaty
kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, preparaty wygładzające [krochmal], produkty do odświeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, pumeks, rdza (preparaty do usuwania -), roztwory do szorowania, róż polerski, saszetki zapachowe do bielizny, soda krystaliczna do czyszczenia, soda wybielająca, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, sole wybielające, suche szampony, szampony
dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], szampony dla zwierząt domowych [nielecznicze preparaty
do pielęgnacji], środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia zębów, środki do konserwacji skóry [pasty], środki do namaczania prania, środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki ścierne i polerskie, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), środki wygładzające i nadające praniu połysk, środki zmiękczające do tkanin, świece do masażu do celów kosmetycznych,
talk kosmetyczny, wazelina kosmetyczna, węgliki metali
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[materiały ścierne], woda kolońska, woda lawendowa, woda
utleniona do celów kosmetycznych, wosk do butów, wosk
do depilacji, wosk do parkietów, wosk do podłóg, wosk
do wąsów, wosk krawiecki, wosk szewski, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, wybielacze stosowane w pralnictwie, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, żele
do wybielania zębów, 5 aerozole chłodzące do celów medycznych, antybakteryjne środki do mycia rąk, bransoletki
nasączone środkiem odstraszającym owady, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, detergenty do celów
medycznych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące,
mydła lecznicze, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty do kąpieli, lecznicze, preparaty do odświeżania powietrza, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, środki
do oczyszczania powietrza. środki przeciw roztoczom, octany do celów farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, środki algobójcze, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, octan glinu do celów farmaceutycznych, aminokwasy do celów medycznych, aminokwasy
do celów weterynaryjnych, środki przeciwbólowe, środki
do mycia zwierząt [insektycydy], preparaty przeciw moczeniu się, tabletki przeciwutleniające, preparaty przeciwpasożytnicze, antyseptyki, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne
do celów medycznych i weterynaryjnych, balsamy do użytku medycznego, balsamiczne preparaty do celów medycznych, preparaty do kąpieli, lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, soda oczyszczona do celów farmaceutycznych, biologiczne preparaty do celów medycznych,
biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, biologiczne hodowle tkanek do celów medycznych, biologiczne
hodowle tkanek do celów weterynaryjnych, preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów
farmaceutycznych, kamfora do celów medycznych, olejek
kamforowy do celów medycznych, konopie indyjskie do celów medycznych, kapsułki na lekarstwa, karbolineum [środek przeciwpasożytniczy], środki do mycia bydła [insektycydy], substancje żrące do celów farmaceutycznych, preparaty
chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty chemiczne do zwalczania filoksery, preparaty chemiczne do usuwania śnieci
zbożowej, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych,
odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, płyny
do przemywania oczu, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, roztwory do szkieł kontaktowych, wywary
do celów farmaceutycznych, lakier dentystyczny, odświeżacze do ubrań i tkanin, dezodoranty, inne niż dla ludzi lub
zwierząt, preparaty do niszczenia grzybów powodujących
próchnienie drewna, preparaty do zwalczania myszy, preparaty do niszczenia szkodników, preparaty diagnostyczne,
preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, środki
odkażające, środki do mycia psów [insektycydy], preparaty
do irygacji do celów medycznych, preparaty enzymatyczne
do celów medycznych, preparaty enzymatyczne do celów
weterynaryjnych, enzymy do celów medycznych, enzymy
do celów weterynaryjnych, estry do celów farmaceutycznych, etery do celów farmaceutycznych, enzymy do celów
farmaceutycznych, środki bakteriobójcze, glukoza do celów
medycznych, gliceryna do celów medycznych, środki odstraszające owady, owadobójcze szampony dla zwierząt,
owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, insektycydy,
jujuba lecznicza, preparaty do tępienia larw, płyny do celów
farmaceutycznych, płyny do celów weterynaryjnych, żele
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do masażu do celów medycznych, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze środki do czyszczenia zębów, lecznicze suche
szampony, lecznicze płyny do przemywania oczu, lecznicze
płyny do włosów, szampony lecznicze, lecznicze szampony
dla zwierząt domowych, lecznicze preparaty toaletowe,
lecznicze pasty do zębów, alkohol leczniczy, napoje stosowane w lecznictwie, preparaty lecznicze na porost włosów,
apteczki przenośne z wyposażeniem, papier przeciwmolowy, preparaty przeciw molom, maści do celów farmaceutycznych, wazelina do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty
przeciw oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycznych, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych,
pomady do celów medycznych, trutki na szczury, środki
lecznicze przeciw poceniu się stóp, środki lecznicze przeciw
poceniu się, środki odstraszające insekty dla psów, tampony,
podpaski higieniczne, woda morska do kąpieli leczniczych,
intymne preparaty nawilżające, żele do stymulacji seksualnej, środki przeciwrobacze, środki do tępienia szkodników,
preparaty weterynaryjne, preparaty witaminowe.
(210) 513940
(220) 2020 05 25
(731) SEREK RAFAŁ AUTOSTAR POLAND, Starachowice
(540) (znak słowny)
(540) Szpilka Taxi
(510), (511) 39 usługi taksówkarskie, usługi taksówek, transport podróżnych taksówką, organizowanie transportu taksówkowego, transport taksówkowy dla osób na wózkach
inwalidzkich, świadczenie usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych, transport, transport lądowy, transport drogowy, transport pasażerski, transport lądowy
osób, transport osób drogą lądową, usługi w zakresie transportu drogowego dla osób, transport drogowy podróżnych,
transport drogowy pasażerów, transport lądowy podróżnych,
transport pasażerów mikrobusem, pasażerski transport samochodowy, transport bagażu pasażerów, transport bagażu podróżnego, usługi transportowe, usługi transportu mikrobusami, usługi transportu pojazdami, usługi w zakresie transportu
i wycieczek dla osób niepełnosprawnych, usługi agencyjne
w zakresie organizowania transportu osób, organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem
aplikacji, organizacja transportu osobowego na rzecz osób
trzecich poprzez aplikację on-line, czarterowanie transportu,
organizowanie transportu, logistyka transportu, rezerwowanie transportu, wynajmowanie transportu drogowego, organizowanie transportu pasażerskiego, wypożyczanie środków
transportu, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, organizowanie transportu dla pasażerów biznesowych,
udzielanie informacji dotyczących transportu pasażerskiego,
usługi rezerwacji w zakresie transportu, usługi konsultacyjne
związane z transportem, skomputeryzowane planowanie
związane z transportem, rezerwacja miejsc na transport pojazdami silnikowymi, usługi rezerwacji w zakresie transportu
lądowego, usługi w zakresie organizowania transportu podróżnych, zapewnianie wynajętych pojazdów do transportu
pasażerów, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem,
udostępnianie danych związanych z transportem pasażerów,
usługi informacyjne związane z metodami transportu, usługi
agencyjne w zakresie organizowania transportu podróżnych,
usługi kurierskie, transport drogą kurierską, dostawa towarów
poprzez kuriera, dostarczanie towarów przez kuriera, dostawa
paczek przez kuriera, doręczanie paczek przez kuriera, dostarczanie poczty przez kuriera, usługi kurierów i posłańców, usługi kurierskie dotyczące towarów, usługi kurierskie w zakresie
dostarczania paczek, usługi kurierskie w zakresie dostarczania
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pakunków, usługi kurierskie w zakresie dostarczania wiadomości, usługi kurierskie w zakresie transportowania ładunków,
usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, usługi kurierskie w zakresie dostarczania listów.
(210)
(731)
(540)
(540)

513941
(220) 2020 05 25
SEREK RAFAŁ AUTOSTAR POLAND, Starachowice
(znak słowno-graficzny)
SZPILKA TAXI

(531) 29.01.12, 09.09.01, 09.09.05, 27.05.01
(510), (511) 39 usługi taksówkarskie, usługi taksówek, transport podróżnych taksówką, organizowanie transportu taksówkowego, transport taksówkowy dla osób na wózkach
inwalidzkich, świadczenie usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych, transport, transport lądowy, transport drogowy, transport pasażerski, transport lądowy
osób, transport osób drogą lądową, usługi w zakresie transportu drogowego dla osób, transport drogowy podróżnych,
transport drogowy pasażerów, transport lądowy podróżnych,
transport pasażerów mikrobusem, pasażerski transport samochodowy, transport bagażu pasażerów, transport bagażu podróżnego, usługi transportowe, usługi transportu mikrobusami, usługi transportu pojazdami, usługi w zakresie transportu
i wycieczek dla osób niepełnosprawnych, usługi agencyjne
w zakresie organizowania transportu osób, organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem
aplikacji, organizacja transportu osobowego na rzecz osób
trzecich poprzez aplikację on-line, czarterowanie transportu,
organizowanie transportu, logistyka transportu, rezerwowanie transportu, wynajmowanie transportu drogowego, organizowanie transportu pasażerskiego, wypożyczanie środków
transportu, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, organizowanie transportu dla pasażerów biznesowych,
udzielanie informacji dotyczących transportu pasażerskiego,
usługi rezerwacji w zakresie transportu, usługi konsultacyjne
związane z transportem, skomputeryzowane planowanie
związane z transportem, rezerwacja miejsc na transport pojazdami silnikowymi, usługi rezerwacji w zakresie transportu
lądowego, usługi w zakresie organizowania transportu podróżnych, zapewnianie wynajętych pojazdów do transportu
pasażerów, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem,
udostępnianie danych związanych z transportem pasażerów,
usługi informacyjne związane z metodami transportu, usługi
agencyjne w zakresie organizowania transportu podróżnych,
usługi kurierskie, transport drogą kurierską, dostawa towarów
poprzez kuriera, dostarczanie towarów przez kuriera, dostawa
paczek przez kuriera, doręczanie paczek przez kuriera, dostarczanie poczty przez kuriera, usługi kurierów i posłańców, usługi kurierskie dotyczące towarów, usługi kurierskie w zakresie
dostarczania paczek, usługi kurierskie w zakresie dostarczania
pakunków, usługi kurierskie w zakresie dostarczania wiadomości, usługi kurierskie w zakresie transportowania ładunków,
usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, usługi kurierskie w zakresie dostarczania listów.
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513942
(220) 2020 05 25
ZYCH SEBASTIAN BRUKBEST, Ładna
(znak słowno-graficzny)
BrukBest.pl

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży naturalnych lub sztucznych
kruszyw budowlanych, 37 usługi budowlane, budowa nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa
nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budownictwo, nadzór nad robotami budowlanymi, remont nieruchomości, stawianie fundamentów,
usługi konstrukcyjne, usługi rozbiórkowe i wyburzeniowe,
usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa,
usługi generalnych wykonawców budowlanych, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, budowa
dróg, budowa fundamentów dróg, budowa dróg na zamówienie, budowa podkładów pod drogi, usługi brukarskie,
brukarstwo, pokrywanie powierzchni chodników, budowa
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ulic, budowa utwardzanych miejsc parkingowych, układanie
nawierzchni drogowych, uszczelnianie dróg, uszczelnianie
nawierzchni, pokrywanie powierzchni ścieżek dla pieszych,
pokrywanie powierzchni dróg rowerowych, kopanie ziemi,
usługi w zakresie przenoszenia mas ziemnych, wynajem maszyn budowlanych, wynajem maszyn do robót drogowych,
udzielanie informacji w związku z wynajmem maszyn i urządzeń budowlanych, usługi w zakresie wypożyczania maszyn
budowlanych, 39 usługi transportowe, transport towarów,
transport samochodami ciężarowymi, strzeżony transport
ciężarówkami, organizowanie transportu ładunków, organizowanie transportu towarów, transport i składowanie towarów, usługi transportu drogowego ładunków, usługi agencji
transportowej w zakresie organizowania transportu towarów, kontrola towarów przeznaczonych do transportu, usługi doradcze związane z transportem towarów, usługi informacyjne związane z transportem towarów, wynajmowanie
transportu drogowego, wypożyczanie środków transportu,
usługi transportu ładunków, transport materiałów budowlanych, załadunek i rozładunek towarów.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

510052, 510059, 510197, 511771, 513320, 513322, 513558, 513567, 513655, 513656, 513658, 513668, 513807,
513808, 513852

2

513668

3

476695, 505759, 506264, 507284, 507296, 507929, 510410, 511693, 512035, 512584, 512707, 513083, 513087,
513130, 513523, 513535, 513567, 513573, 513575, 513595, 513624, 513852

4

513655

5

505759, 507284, 507296, 507929, 509863, 509919, 509978, 510052, 510059, 510310, 511059, 511579, 511888,
512035, 512584, 512732, 512736, 512895, 512951, 512988, 513028, 513164, 513165, 513179, 513302, 513320,
513322, 513380, 513390, 513391, 513392, 513393, 513394, 513535, 513573, 513576, 513582, 513584, 513585,
513587, 513594, 513615, 513624, 513656, 513658, 513803, 513805, 513807, 513808, 513852

6

506264, 509566, 510355, 513082, 513580

7

510950, 511095, 513054, 513246, 513402, 513520, 513521, 513580

8

506264, 510410

9

505759, 508876, 509319, 509481, 510250, 510355, 510554, 510561, 510824, 510829, 510950, 511538, 511579,
511683, 511771, 512144, 512686, 512809, 513040, 513048, 513192, 513379, 513437, 513455, 513508, 513511,
513525, 513526, 513527, 513565, 513578, 513623, 513625, 513647, 513666, 513673

10

494184, 505759, 509409, 512063, 512981, 513130, 513623, 513624, 513625

11

510674, 510950, 511579, 513117, 513179, 513437, 513526, 513680, 513804

12

509088, 512825, 513081, 513526, 513580, 513624

14

511579, 513082

15

513504, 513506

16

502285, 502286, 503782, 505759, 506264, 506773, 508828, 510250, 510554, 510561, 510951, 511579, 513082

17

510197, 513668

18

507929, 511579, 512795, 513624, 513673

19

511703, 511705, 512729, 513479, 513580, 513668

20

507929, 509088, 510250, 511579, 513082, 513130, 513526, 513624, 513695

21

506264, 506773, 507929, 511579, 513082, 513595, 513624

22

511579

24

506264, 511579, 512181, 513421, 513425

25

504041, 506773, 510477, 511579, 512074, 512181, 512693, 512915, 513029, 513082, 513087, 513281, 513345,
513523, 513673, 513700, 513702

26

507328, 510951, 511579

27

513624

28

507929, 509088, 509706, 509707, 509708, 511579, 512737, 513082, 513335, 513624, 513673

29

497831, 508992, 510509, 510701, 510762, 511579, 512645, 513020, 513188, 513247, 513582, 513584, 513585,
513587, 513650

30

497831, 504890, 505759, 506218, 508990, 508992, 508998, 510124, 510488, 510701, 510762, 510778, 510914,
511579, 512313, 512331, 512352, 512645, 512895, 513572, 513800, 513838

31

497831, 507328, 507929, 510052, 510059, 510701, 510762, 512165, 512763, 513031, 513247, 513373, 513512,
513582, 513584, 513585, 513587, 513624

32

497831, 502285, 502286, 511579, 513496, 513553, 513554, 513555

33

502285, 502286, 511579, 512738, 513021, 513022, 513235, 513374, 513553
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2

1

34

511579, 512937, 512938

35

494184, 497831, 502285, 502286, 503782, 504041, 505105, 505759, 506773, 507284, 507286, 507296, 507929,
508828, 508876, 509088, 509360, 509409, 509481, 509990, 510094, 510250, 510355, 510407, 510477, 510554,
510561, 510674, 510778, 510801, 510866, 510914, 510947, 510951, 510952, 511181, 511246, 511360, 511538,
511579, 511683, 511688, 511703, 511705, 512074, 512144, 512318, 512319, 512329, 512352, 512693, 512729,
512761, 512782, 512795, 513028, 513055, 513125, 513126, 513130, 513235, 513299, 513301, 513304, 513322,
513345, 513402, 513504, 513506, 513508, 513511, 513519, 513525, 513527, 513536, 513565, 513569, 513570,
513572, 513575, 513576, 513580, 513615, 513616, 513618, 513637, 513655, 513668, 513673, 513680, 513800,
513832, 513834, 513942

36

506773, 507286, 509481, 510947, 511579, 512144, 512318, 512319, 512782, 513301, 513304, 513360, 513502,
513565, 513580, 513650, 513832, 513834

37

506773, 507274, 509839, 510355, 510674, 510866, 510947, 511068, 511688, 511701, 512729, 512761, 513023,
513054, 513081, 513179, 513360, 513565, 513566, 513580, 513695, 513942

38

505759, 507929, 511579, 511683, 512144, 513637

39

506773, 510440, 510947, 511579, 512365, 512761, 513081, 513405, 513508, 513511, 513580, 513655, 513940,
513941, 513942

40

505759, 510250, 513054, 513655

41

505759, 506773, 507286, 507296, 508828, 509255, 509360, 509409, 509481, 509874, 509990, 510094, 510250,
510261, 510268, 510339, 510554, 510561, 510951, 511181, 511579, 511683, 511977, 512144, 512646, 512691,
512693, 512809, 513040, 513048, 513055, 513082, 513087, 513125, 513126, 513130, 513229, 513301, 513304,
513345, 513403, 513419, 513433, 513476, 513480, 513504, 513506, 513525, 513527, 513536, 513569, 513570,
513618, 513626, 513633, 513637, 513650, 513832, 513834

42

505759, 507929, 508876, 509255, 509360, 509481, 510268, 510866, 510947, 511068, 511579, 512144, 512329,
512686, 512691, 512761, 513028, 513040, 513048, 513054, 513322, 513379, 513455, 513519, 513527, 513536,
513580, 513637, 513666, 513695

43

497831, 502285, 502286, 506773, 507286, 509777, 510009, 510778, 511579, 512313, 512352, 512677, 513047,
513082, 513125, 513126, 513360, 513403, 513404, 513419, 513496, 513571, 513572, 513650, 513700, 513800

44

505759, 507286, 507296, 507929, 509255, 509409, 509777, 509874, 510261, 510951, 511579, 512763, 512836,
513130, 513192, 513322, 513626, 513650, 513666, 513700, 513832, 513834

45

510094, 511579, 511683, 513046, 513618

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

100love
2020CELL APPAREL
35 SOUTH
4 West 4 BUSINESS HUB
422post
422sound
4ease
ABERON
AdControl pH
ADxHANDLE
AHTI
AICARE
AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA
KOLEJOWEGO
All Dance SZKOŁA TAŃCA
ambience. INTERIOR DESIGN
amiplay
amore PASTA FRESCA FATTA A MANO
ANIMAL RESCUE POLSKA FUNDACJA
AP Alto pharma
APPLICO
AQUA FRUTA
Art-Pol.pl
ATHINA
aTIUM
AUDIX
B BTL LOGISTIK
Babsy - piękne prosięta Forte Alio
Bakusiowo
be in
BESER
Biała Rękawiczka
BLACK CAT
BLIND BOX
bliskapaczka
bliskapaczka.pl
BlockAqua
BOARTE PIANO TRIO
BOBER
BOBROVSKI
BODYFULNESS dr Iwo Łaźniewska
Breyanzi
BrukBest.pl
bubbles
bubbles

502285
513673
513374
506773
513525
513527
513031
510950
513656
512988
510509
512981
513476
513345
513695
513373
512313
513832
513322
513658
510124
511360
510701
510059
513594
510440
513587
511181
509360
511771
507274
513800
512074
513508
513511
510674
512809
509839
513523
513626
509978
513942
513403
513419

BURSZTYNOWA
BYSTRY ZWIERZ
CEZARMARKET
Colian pomaga
COLIAN POMAGA
COPA TWISTANA
CORMEGA
COVERLAN
CYBER RE@KT
CYDR LUBELSKI
CYDR LUBELSKI
CYDR LUBELSKI
CZAS NA dobrą FORMĘ
CZTERY STAWY KUCHNIA NATURA RELAKS
DEFRO AIR
Deliss
DENTOMARKET
Detoks FENIX
DEZAPTIC
DEZASEPT
Disney’s Pizza
DIVISIBLE
DOKTOR APARATKA
DOLBIT
DOLCE VITO
DP DIETA PREMIUM
DULCINA VERDE
DuoVita Smart Apartments
DyleMatki Agnieszka Stążka-Gawrysiak
DYLEMATKI
edina
EKOBLOK
EKSPERT AFILIACJI ŁUKASZ CICHOCKI
ELISTE
ERLA CLINO
estd 2008 Pokusa TASTY FOOD
Etatowy Snajper
EVPS
FENIX
FINE-ART
finker
FITOLEK
FLOTYN
FROLLY

513188
513624
513299
513301
513304
513021
513380
513023
513502
513553
513554
513555
508828
513650
513117
504890
494184
509255
512584
512732
505105
512915
509409
512729
512331
509777
513020
513360
510561
510554
507929
513680
513055
510951
513852
513047
513536
511095
513567
513402
512782
511059
513393
513022

92

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

G gruma
GEONATURAL
Geto
GO fleet
GOOD LAQ
GOOROLESKA
GRAIL POINT
grail
GUARDIAN
HABYS for perfect massage
hc
HERMES
home & wall
HORN Helmets
hot pepper
IAAC International Academy
of Aesthetic Cosmetology
INSPIROWANY NATURĄ PUSZCZY
SPECJAŁ BIAŁOWIESKI MOCNY
INTENSIL
INTENSYWNIE.
Internetowy Kantor.pl
InternetowyKantor.pl
inveni.re
Invenire
IRIS
ISLAHERB
IzolByd
J
JD&P
JęczmieńOFF
KABANEK Z NAMI SIĘ OPŁACA
KERNAU Witaj w domu
Ketoflix
KIDNORT
KLEO
KMJ Detlafówka
KOBIECA MARKA ROKU 2020 KLASA I STYL
KOKO brand
KOLOROWE ŁODYGI PRACOWNIE
FLORYSTYCZNE
Kopalnia Wrocław - Strefa Wakacji
KROSSTECH
KS
KUKLA
L E H EMC PRz
Lactoma Proto
Lactoma Summer
LAZY LAMA
LIGA MISTRZÓW OPERATORÓW
LITE TAXI
LMO

2

512645
513807
513029
512365
510410
513633
513702
513700
513535
513130
512825
513046
510250
511538
512707
513433
512738
510310
504041
512319
512318
513048
513040
509319
513803
511701
511579
510094
509919
512763
510801
512951
513526
513392
513571
510952
513281
507328
510339
509566
513580
513595
510268
513584
513585
513082
513570
513405
513569

Nr ZT26/2020
1

LST
LTX
M CONTRA
M MARS
M
M
M
MANI SMAKU
MARMO D’ORO
MASK DE PAPEL
MASK DE PAPEL
MAZZAM
MEBLE +
MECHANIKA ZAP
MeDi PROTECT
MEGATADAL
meLove
MILBOR fresh
MILD GARDEN
mocne M
MODI
MUSCLE SHOP
Muzogram
muzykącik muzyczny kącik inspiracji
na zdrowie
NATURAL HERBS
NATURAL WOOD PANELS
nextrope
NICOLAUS
Niebieski Węgiel
normobaris
OCTOLIP
OGRODNICTWO DZIUBEK
okoloko
OPTIMAX
OptiMES
ORIENT TASTE ASIAN FOOD
ORZEŁ Bierz mnie w ciemno!
outshopping.pl
PanTenol
PC PERFECTCOLL SYMBIOSIS
OF SCIENCE&NATURE
PIANOSALON RIFF
PIANOSALON RIFF
Pingwin na lodzie
Piskorek 1938
planet Muscle.pl suplementy diety
PLASTUŚ
PLOCHER POLSKA
PLUM
POLCAB

2

508876
513804
510355
512937
507284
507286
507296
510009
511703
513578
513647
513391
511246
513054
513179
512736
510477
513247
511705
512938
512737
513576
512646
513229
505759
513320
513479
512691
509481
476695
512063
513302
513512
513192
513668
513379
510762
497831
513616
512035
513573
513504
513506
513335
510778
513615
510261
513558
513455
511688

Nr ZT26/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

2

POLIBET
POLSKIE MŁYNY od 1904 roku
POLSKA MĄKA PSZENNA z najlepszej
polskiej pszenicy
Prenata 333 Forte
Prespack
ProCision Solutions member
of MILBOR group PMC
Pro-Esthetica
PROFIDOMO
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SOCAR
PSZCZELE RANCZO
Pyrosal Immuno
pzu cash
QBANA MAMA made with love
QUBEK CAFE
ROMGOS
SACHOL FAST EFFECT
SACHOL KIDS
SAFETICULT
SAFETICULT
SALES HUNTER
SAUBER
SELECT YOUR pleasure
SEMAHEAD
SEMPER
SESTTINO KIDS
SIEMANKO
Sixty Six
Sixty Six
skrr
słodko i czule
SOP SPECJALIŚCI OPTYKI PROFESJONALNEJ
sophia corda
SORZ
SOS TRINIDAD SCORPION
STALOWY BROWAR
STG25

510197

510488
513582
511888
513246
509874
510866
511068
513838
513805
512144
512181
512677
512761
513165
513164
510824
510829
509990
513575
510914
513637
513618
509088
513087
513125
513126
512693
513572
512329
512795
513834
508990
513496
513028

93
1

STILLO
stolove
STREET SOS OGÓRKOWY FIRMA ROLESKI
STREET
SUPER MARKA WYBÓR KONSUMENTÓW
Symptomate
Szpilka Taxi
SZPILKA TAXI
T
TAD BOWL FEEDERS
TAD
Tank and Go
Tawerna KLIPPER
telimena
TERMAVOLT
terrapi
THE PARK KRAKÓW
THERM CONTROL
TV Uśmiechnij Się
TYTAN
TYTANIT
UNI-T
VegaVitaD3
VEGI NAPAR FUNKCJONALNY
VitalPro
WebWave
WINOWEKA
Wojtków Szkolenia
WYDAWNICTWO PASAŻE
yellowsky
YENN
Zadbany Uśmiech
ZAMROŻENI
ZEMAX
zielony dom
ZOOMBA

2

513081
502286
508998
508992
513519
513666
513940
513941
513421
513521
513520
513565
513404
513425
513437
513083
510947
513623
511683
513655
510052
513625
513808
512895
506218
512686
513235
511977
503782
510407
511693
512836
512352
513390
506264
513394

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.
1352811
1389240
1454675
1484041
1491682
1534467
1534469
1534613
1534617
1534623
1534641
1534684
1534705
1534709
1534719
1534753
1534756
1534784
1534892
1534908
1534938
1535001
1535051
1535052
1535053
1535128

Fit & Shape (2020 03 16)
CFE: 24.15.07, 27.05.02, 29.01.12
5, 29, 30, 32
D.W (2020 05 11)
CFE: 27.05.01
20
2020 05 18)
CFE: 28.05.00
33
2020 05 11)
CFE: 24.11.25, 26.01.10
12, 35, 37
SIBERIAN EXPRESS
33
(2020 05 18)
Mister Sofa (2020 01 16)
20
Mister Couch (2020 01 16)
20
KB PURE Perfect Skin (2020 02 18)
CFE: 26.01.03, 26.03.01, 26.11.02, 27.05.04
3
KIA PAY (2020 02 24, 2020 02 07)
9
Cocobella
5, 29, 30, 32
(2020 04 03, 2019 11 08)
Aulaygo (2020 05 08)
11
zkds (2020 03 26)
CFE: 27.05.01
19
2020 03 25)
CFE: 02.07.23, 26.01.03, 28.03.00
20
KM RUN (2020 05 11)
CFE: 27.05.01
25
EMYS (2020 05 11)
CFE: 27.05.01
9, 35, 41
Red One (2019 12 24, 2019 12 20)
CFE: 26.01.18, 27.05.01
3
2020 03 25)
CFE: 28.03.00
7
OQEEDOKID
9, 35, 38, 41, 42, 45
(2019 12 16, 2019 06 21)
PORTA (2020 05 11)
CFE: 27.05.17
7
CUTTING EDGE (2020
41
04 24, 2019 11 04)
PYRETOLEK (2020 04 16)
3, 5
LOCAPAL
6, 19, 35, 37, 42
(2020 04 10, 2019 10 14)
BiONEXT (2019 12 04, 2019 11 29)
CFE: 27.05.01
1, 8, 16, 21, 35
A-BOMB (2020 05 11)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
25
2020 05 11)
CFE: 09.07.21, 26.01.16, 26.04.16
12
Vestitan (2020 01 30)
1, 17

1535174
1535195
1535201
1535204
1535216
1535271
1535288
1535308
1535320
1535344
1535357
1535361
1535399
1535401
1535403
1535410
1535422
1535427
1535529

1535536
1535552
1535579
1535597
1535610

2020 05 15)
CFE: 28.03.00
20
2020 05 11)
CFE: 28.03.00
22
2020 03 23)
CFE: 26.07.07, 28.03.00
39
AIST (2019 08 26, 2019 02 26)
9, 12, 28
SUPROPHAGE (2020 04 24)
5
TESTO’FE (2020 04 27, 2020 03 18)
CFE: 26.04.18, 27.05.17, 29.01.12
43
SKYROCKET (2020 01 20)
16, 35, 38, 41, 42
2020 03 24)
CFE: 28.03.00
42
SEADONA (2020 05 18, 2019 11 26)
CFE: 27.05.01
7, 8, 9
Vero Gusto (2020 05 11, 2020 04 29)
CFE: 05.03.16, 05.09.17, 26.04.07,
29, 30
27.05.24, 29.01.14
2020 05 15)
CFE: 28.03.00
5
Luxton (2020 03 30)
CFE: 27.05.01
3
Vero Gusto (2020 05 11, 2020 04 29)
CFE: 05.07.19, 26.04.07, 27.05.24, 29.01.14 29, 30
Vero Gusto (2020 05 11, 2020 04 29)
CFE: 05.09.15, 26.04.07, 27.05.24, 29.01.15 29, 30
SIMPLEFECTIVE (2020 03 16)
3
UPSKY (2020 04 27, 2019 11 08)
9, 38
fengran (2020 05 15)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
20
2020 04 01)
CFE: 28.03.00
29, 31, 35
TRANSGOURMET natura
(2020 05 11, 2020 05 07)
CFE: 11.01.05, 26.04.05,
24, 29, 30, 31, 32, 33
27.05.09
2020 03 26, 2020 01 22)
CFE: 25.05.02, 26.03.23,
1, 2, 16
26.04.02, 29.01.13
2020 05 11)
CFE: 03.07.03, 26.04.04, 28.03.00
21
2020 04 02, 2019 10 02)
CFE: 26.15.25, 29.01.13
3, 5, 10
MAAG Group (2020 01 28, 2019 10 11)
CFE: 26.03.23, 26.05.01, 27.05.09, 29.01.12
7
HYPONTECH (2020 04 29)
CFE: 27.05.17
9

Nr ZT26/2020
1535617
1535685

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Go Go Bird (2020 03 12, 2019 11 26)
CFE: 27.05.01
9, 28
BIA SAIGON SPECIAL 100% SPRING BARLEY
PREMIUM QUALITY BEER FROM VIETNAM
EST. 1875 (2020 02 19)
CFE: 04.03.03, 05.07.02, 25.01.15,
32
27.05.02, 29.01.13

1535747
1535767

95

CROSS X TOOLS (2020 04 14, 2019 11 14)
CFE: 26.04.09, 27.05.09, 29.01.13
7, 9
d m danceme (2019 12 20, 2019 10 21)
CFE: 04.05.05, 26.01.12, 26.11.06,
25, 35
27.05.01

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1535051,

1535128,

1535536

2

1535536

3

1534613,

1534753,

1534938,

1535361,

1535403,

1535579

5

1352811,

1534623,

1534938,

1535216,

1535357,

1535579

1535320,

1535597,

1535747

1535204,

1535320,

1535410,

1534705,

1535174,

1535422

6

1535001

7

1534756,

1534892,

8

1535051,

1535320

9

1534617,
1535617,

1534719,
1535747

1534784,

10

1535579

11

1534641

12

1484041,

1535053,

1535204

16

1535051,

1535288,

1535536

17

1535128

19

1534684,

1535001

20

1389240,

1534467,

21

1535051,

1535552

22

1535195

24

1535529

25

1534709,

1535052,

28

1535204,

1535617

29

1352811,

1534623,

1535344,

1535399,

1535401,

1535427,

30

1352811,

1534623,

1535344,

1535399,

1535401,

1535529

31

1535427,

1535529

32

1352811,

1534623,

1535529,

1535685

33

1454675,

1491682,

1535529

35

1484041,
1535767

1534719,

1534784,

1535051,

1535288,

37

1484041,

1535001

38

1534784,

1535288,

1535410

39

1535201

41

1534719,

1534784,

1534908,

1535288

42

1534784,

1535001,

1535288,

1535308

43

1535271

45

1534784

1534469,

1535610,

1535767

1535001,

1535529

1535427,

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.
503297
507698
507034
506974
506733

AKADEMIA PIŁKARSKA
MŁODY MKS KLUCZBORK
2020 04 17
Red Bull GmbH
2020 05 05
Red Bull GmbH
2020 05 05
Solar A/S
2020 05 12
Noris Pharma AG
2020 06 05

506734
41

506735

32

506736

32

501043

6, 9, 11, 35, 37, 39

509435

5

Noris Pharma AG
2020 06 05
Noris Pharma AG
2020 06 05
Noris Pharma AG
2020 06 05
Lenzing Aktiengesellschaft
2020 06 05
Société des Produits Nestlé S.A.
2020 06 12

5
5
5
25, 35
43

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526A ustawy – prawo własności przemysłowej
poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1499847

VP Racing Fuels, Inc.
2020 03 16

35, 36, 37, 42

