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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 ZT29

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.
470165
(220) 2017 04 07
RSQ MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RSQ Management
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne (ładowalne), publikacje elektroniczne, do pobrania,
16 czasopisma (periodyki), gazety, publikacje drukowane,
publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, 35 agencje
public relations, agencje reklamowe, analizy rynku, badania opinii publicznej, badania rynku i badania marketingowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, biura
pośrednictwa pracy, dobór personelu za pomocą metod
psychotechnicznych, doradztwo dotyczące organizowania
działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, edycja tekstów, informacja o działalności gospodarczej, marketing, outsourcing
(doradztwo biznesowe), pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, pośrednictwo pracy, public relations, rekrutacja personelu, tworzenie tekstów reklamowych,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi menedżerskie dla sportowców, zarządzanie (w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, 41 doradztwo zawodowe i coaching (porady w zakresie edukacji
lub szkolenia), informacja o edukacji, nauczanie i szkolenia,
organizowanie i prowadzenie balów, organizowanie i prowadzenie gal, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie konkursów
(edukacja lub rozrywka), organizowanie i prowadzenie przyjęć (rozrywka), organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i prowadzenie warsztatów,
organizowanie i prowadzenie wykładów, pisanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), poradnictwo zawodowe (porady
w zakresie edukacji lub szkolenia), publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie książek, czasopism, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, szkolenia biznesowe,
usługi klubowe (rozrywka lub nauczanie), usługi trenerskie.
(210)
(731)

(210) 492353
(220) 2018 11 05
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) NH-New Hampshire
(510), (511) 17 folie malarskie o przeznaczeniu budowlanym, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy przylepne do użytku w budownictwie, taśmy
samoprzylepne do użytku w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzylepna nie do użytku domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien
i drzwi, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne stosowane w budownictwie,
taśmy malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim, taśmy piankowe do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe stosowane przy suchej zabudowie, worki z tworzywa
sztucznego do stosowania w pracach budowlanych, tynki
do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy uszczelniające, folie izolacyjne, folie ochronne, taśmy izolacyjne, wełna
do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podlewania, uszczelki okienne w rolce i cięte, łączniki niemetalowe do rur, łączniki niemetalowe do węży, membrany
uszczelniające bimetalowe, membrany wodoodporne
z gumy, kit sanitarny, taśmy teflonowe, pierścienie uszczelniające do wody i gazu, taśmy uszczelniające do wody
i gazu, nici uszczelniające, taśmy zbrojące w formie wstęgi
z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa
sztucznego używane w pracach budowlanych, taśmy
z polichlorku winylu (PCV) używane do prac budowlanych, taśmy z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych do zastosowań budowlanych, taśmy
z włókniny polipropylenowej, taśmy z włókniny, taśmy
z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac
budowlanych, taśmy z celulozy, z wiskozy, z fizeliny, z bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, zaprawach murarskich, taśmy ostrzegawcze
i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie, taśmy łączeniowe płyt gipsowo-kartonowych, taśmy narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniające podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową, metalową,
plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy
dekarskie, folie z ogrowłókniny, taśmy budowlane w rolkach, folia okienna samoprzylepna w rolkach, niemetalowe taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe
dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych,
folie i taśmy z materiałów kompozytowych stosowane
w budownictwie, folie i taśmy z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie,
taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucz-
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nych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozowym o użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe i z tworzyw
sztucznych stosowane w budownictwie, powłoki chlorokauczukowe, pianki poliuretanowe, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia, wełna mineralna, siatka z włókna
szklanego do celów izolacyjnych, łączniki niemetalowe
do rur, łączniki niemetalowe do węży, taśmy ostrzegawcze i zabezpieczające teren stosowane w budownictwie,
19 niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych
i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe,
kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, siatki
elewacyjne, wsporniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno, niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy
wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian,
okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, listwy
niemetalowe, masy bitumiczne, grunt bitumiczny, masy
powłokowe, panele prefabrykowanych ścianek działowych, masy szpachlowe używane do prac budowlanych,
masy gipsowe gotowe do użytku, masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe
do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie,
masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips budowlany, gips
szpachlowy, kątownice budowlane niemetalowe, kątownice nastawne niemetalowe, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami, niemetalowymi płytami
budowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach,
tektura budowlana, masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki wewnętrzne gipsowe ręczne
i maszynowe, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne
ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki
zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki
zewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksanowe,
prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony,
tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa,
asfaltowa, płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane
włóknami, płyty cementowe, płyty budowlane z perlitu,
płyty na ściany i sufity wewnętrzne, płyty na ściany i sufity
zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty wodoodporne, płyty
ognioochronne, płyty budowlane o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty sufitowe, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, masy gruntujące,
masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty
styropianowe, płyty piankowe, powłoki antykorozyjne
rury kominowe i kominkowe, powłoki do okien i drzwi
niemetalowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu,
rynny z tworzyw sztucznych, styropian, papa, cegły, pustaki, płyty drewniane i listwy drewniane stosowane
w budownictwie, moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe, cegły pełne, pustaki ceramiczne,
pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe,
bloczki komórkowe, bloczki Ytong, płytki szamotowe,
płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne
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z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, siatki zbrojeniowe z włókien tekstylnych wykorzystywane do celów budowlanych, listwy i profile przyokienne,
zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, profile sufitowe niemetalowe,
wieszaki profili, łączniki sufitowe niemetalowe, profile
do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili
ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, prefabrykaty zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia,
gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice, mocowania
pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe,
rynny dachowe, wloty, mufy, kolanka, trójniki, narożniki
i osadniki rynnowe, zaślepki i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka studzienek,
siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie, siatki ochronne przeciw owadom niemetalowe,
membrany bitumowe uszczelniające, membrany dachowe z PCV, powłoki ochronne do dachów asfaltowe, obudowy na kaloryfery, siatki szklane do celów budowlanych,
35 telemarketing, usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-eksportowe, agencje reklamowe, analizy
rynkowe, badanie rynku, marketing, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, radia, telewizji, gazet, organizowanie targów w celach handlowych i reklamowych,
tworzenie tekstów reklamowych, zapewnianie platform
internetowych dla nabywców i sprzedawców, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzenie sklepów
detalicznych, hurtowni, sklepów internetowych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi towarami, takimi jak:
cyna, silikony, kleje do celów przemysłowych, impregnaty
do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych, kleje
do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, kleje termotopliwe, akryle, renowatory do silikonu, fugi epoksydowe,
fugi dekoracyjne, fugi cementowe, środki chemiczne
do renowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkieru, kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje
do płyt gipsowo-kartonowych, kleje do płyt cementowych, kleje do płyt gipsowo-włóknowych, kleje do płyt
z perlitu, kleje do ociepleń, kleje do wełny mineralnej, kleje do styropianu, kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe, uszczelniacze dekarskie, uszczelniacze
kominkowe, uszczelniacze poliuretanowe, środki do gruntowania tynków gipsowych, do gruntowania tynków cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych,
płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji,
środki hydroizolacyjne dwuskładnikowe, środki hydroizolacyjne jednoskładnikowe, środki gruntujące epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice w tubach, farby, farby
w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty do drewna i betonu,
rozpuszczalniki do farb, koncentraty barwiące do farb, impregnaty, farby wewnętrzne akrylowe i lateksowe, farby
wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe, farby do dachów, farby przeciwpożarowe, rozpuszczalniki do farb, lakiery, lakierobejce i lazury do drewna,
testery farb i lakierów, pigmenty, farby z mieszalnika, farby
epoksydowe, środki czyszczące i myjące stosowane
w przemyśle, papier ścierny szmerglowy, papier do polerowania powierzchni, płyny i proszki do szorowania
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i oczyszczania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu,
kosmetyki samochodowe, zapachy do samochodów, brykiety drzewne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks, gaz
oświetleniowy, paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf, oleje samochodowe, smary samochodowe,
dodatki uszlachetniające do paliw, metalowe materiały
budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne, dźwigary
metalowe, drabiny metalowe, drabiny aluminiowe, metalowe łączniki do konstrukcji drewnianych, metalowe łączniki do konstrukcji z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki metalowe, belki stropowe, blacha metalowa,
boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa,
pokrycia dachowe metalowe, drut metalowy, drut kolczasty, drut naciągowy, wkręty metalowe, wkręty metalowe
do konstrukcji suchej zabudowy, drzwi metalowe, folie
metalowe, gwoździe, kątowniki stalowe, konstrukcje metalowe dla budownictwa, kratownice metalowe, łańcuchy
metalowe, nasady kominowe metalowe, odrzwia metalowe, okładziny metalowe, okucia metalowe, ościeżnice metalowe, palety transportowe metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie nagwintowane, złączki metalowe, płyty
podłogowe metalowe, pojemniki metalowe do pakowania, pomosty metalowe, pręty metalowe, przewody wodociągowe metalowe, profile sufitowe metalowe, wieszaki metalowe, łączniki sufitowe metalowe, profile do ścian
i ościeżnicowe metalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych, narożniki aluminiowe, profile metalowe do dociepleń, narożniki z siatką metalowe do dociepleń, narożniki
metalowe do tynków, listwy podtynkowe metalowe, siatka tynkarska, siatka zbrojąca do dociepleń, klapy, ramy
i drzwiczki rewizyjne, rolety zewnętrzne metalowe, rurociągi metalowe, rury metalowe, rusztowania metalowe,
rusztowania aluminiowe, przedłużacze budowlane metalowe, koziołki remontowe metalowe i aluminiowe, przedłużacze budowlane bębnowe, słupy ogrodzeniowe metalowe, stal, szyny metalowe, szyldy metalowe, pokrycia
ścian metalowe, taśmy stalowe, zamki i zamknięcia metalowe, profile metalowe, profile aluminiowe, rynny metalowe, pręt, ramy zbrojące i wzmacniające konstrukcję,
kształtki metalowe konstrukcyjne, okucia ciesielskie, linki
i liny stalowe, ogniwa łańcucha, zawiasy metalowe, zasuwy, kłódki, zamki metalowe, wsporniki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe,
wsporniki metalowe, łączniki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki metalowe, stal i wyroby hutnicze, akcesoria do drzwi
metalowe, akcesoria metalowe do okien, siatki rolno-leśne metalowe, siatki ogrodowe metalowe, siatki metalowe ocynkowane, drut metalowy, bramy i furtki metalowe,
skrzynki narzędziowe metalowe, pojemniki metalowe
do przechowywania drobnego sprzętu budowlanego, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym lub mechanicznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części
maszyn, palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty
szklarskie, maszyny ręczne do obróbki drewna, drukarki
3D, elektrody urządzeń spawających, frezarki, generatory
prądu, świdry, gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne,
zawory klapowe, koła pasowe, korby, kosiarki elektryczne
i spalinowe, lutownice gazowe i elektryczne, łożyska, mieszacze elektryczne, mieszalniki elektryczne, młoty o napędzie mechanicznym, noże elektryczne, ostrza urządzeń
elektrycznych do cięcia płyt styropianowych, ostrzałki
elektryczne, urządzenia elektryczne do mieszania farb
i zapraw, urządzenia elektryczne do cięcia płyt styropianowych, agregaty malarskie, pistolety malarskie, bezpowietrzne pompy tłokowe, piły - części maszyn, piły łańcuchowe, pistolety pneumatyczne, pistolety do wytłaczania
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masy uszczelniającej i pianki PU, pistolety dozujące klej,
pistolety natryskowe, pistolety tynkarskie, pistolety do ropowania, pistolety do gwoździ, pistolety do piaskowania
powierzchni, podnośniki mechaniczne, pompy - jako maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - narzędzia o napędzie innym niż ręczny, maszyny do robót ziemnych, maszyny do smołowania, spawarki łukowe i elektryczne,
sprężarki, końcówki prądowe, lutownice oporowe, lutownice transformatorowe, stacje lutownicze, końcówki
do lutownicy, spycharki, szlifierki elektryczne, świdry mechaniczne, tokarki elektryczne, ugniatarki mechaniczne,
walce drogowe, wiertarki elektryczne, żurawie do podnoszenia i wyciągania, betoniarki, zagęszczarki, przecinarki
do betonu mechaniczne, przecinarki do asfaltu, młotowiertarki, młoty udarowe, młoty udarowo-obrotowe, młoty wyburzeniowe, wiertarki bezudarowe, wiertarki udarowe, wiertarki kątowe, wiertarki stołowe, wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki
sieciowe, wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe, wkrętarki sieciowe do suchej zabudowy, elektryczne mieszarki
do zapraw, wyrzynarki elektryczne sieciowe, wyrzynarki
akumulatorowe, wyrzynarki sieciowe, wyrzynarki stołowe,
piły tarczowe, minipilarki tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elektryczne, pilarki elektryczne na wysięgu, pilarki akumulatorowe, pilarki ukosowe, pilarki stołowe do drewna, urządzenia wielofunkcyjne do drewna,
przecinaki stołowe do metalu, piły łańcuchowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne nożyce do blachy, szlifierki
kątowe, szlifierki taśmowe, szlifierki oscylacyjne, szlifierki
wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne akumulatorowe,
szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, szlifierki do gipsu, szlifierki do polerki, strugi, strugi stołowe, frezarki, szlifierki proste, odkurzacze warsztatowe, odkurzacze przemysłowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądotwórcze proste, agregaty prądotwórcze inwerterowe, odciągi
wiórów elektryczne, tokarki do drewna, tokarki do metalu,
podnośniki słupkowe, podnośniki trapezowe, podnośniki
hydrauliczne, wyciągarki ręczne, wyciągarki elektryczne,
prostowniki, przewody rozruchowe, kompresory olejowe,
kompresory bezolejowe, pistolety do malowania, pistolety do klejenia na gorąco, smarownice, wiertarki pneumatyczne, młoty pneumatyczne, klucze pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pistolety do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, węże ciśnieniowe, regulatory
ciśnienia, zawory, filtry, spawarki inwertorowe, spawarki
wielofunkcyjne, agregaty spawalnicze, półautomaty spawalnicze, pompy elektryczne i hydrofory, krajzegi, narzędzia do wykonywania robót budowlanych, tarcze o napędzie mechanicznym do cięcia metalu i betonu, narzędzia
glazurnicze o napędzie elektrycznym, maszyny do cięcia
płytek, kosiarki elektryczne i spalinowe, pilarki, podnośniki
pneumatyczne, kompresory, pompki do pompowania kół,
maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń ogrodniczych, narzędzia
o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe przenośne, organizery narzędziowe, regały narzędziowe, cęgi do cięcia drutu,
brzeszczoty - części narzędzi, tarcze cierne, dłuta, dłuta
i szpicaki, fazowniki do drewna i metalu, frezy, mieszadła,
ostrzałki do wierteł, zestawy wierteł, uchwyty wiertarskie
i adaptory, tarcze do krążków ściernych, ściernice i zdzieraki, diamenty szklarskie jako części narzędzi, frezy, kołki
rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy do wbijania, kotwy o specjalnym przeznaczeniu, kołki stalowe z wkrętem, kotwy stalowe, wkręty,
śruby, podkładki, nakrętki, uchwyty montażowe do przewodów, uchwyty montażowe do rur, opaski ślimakowe,
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opaski nylonowe, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie,
gwintownice, imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką w skrzynce narzędziowej, adaptory do nasadek, redukcje do kluczy nasadkowych, pokrętła do kluczy nasadkowych, przedłużki
do nasadek, przedłużki do bitów, przedłużki do nasadek
z przegubem, grzechotki, klucze płaskie, klucze oczkowe,
klucze płasko-oczkowe, zestawy kluczy, zestawy kluczy
oczkowych, klucze oczkowe odgięte, zestawy kluczy
oczkowych odgiętych i obustronnie odgiętych, klucze
płasko nasadowe, klucze nastawne, zestaw kluczy nastawnych, nasadki sześciokątne, nasadki uniwersalne, nasadki
Spline, nasadki długie, końcówki Torx na nasadce, końcówki Spline na nasadce, końcówki sześciokątne na nasadce, końcówki imbusowe na nasadce, zestaw nasadek,
zestaw nasadek Torx, zestaw nasadek Torx z otworem, zestaw nasadek Spline, zestaw nasadek imbusowych, zestaw nasadek i kluczy, klucze dynamometryczne, klucze
imbusowe, klucze Torx, zestaw kluczy Torx, klucz do filtrów, klucze sześciokątne, klucze do kół, klucze do kół
krzyżaków, klucze uniwersalne, klucze do szafek, klucze
oczkowe dwustronnie otwarte, klucze do świec, klucze
trzpieniowe krótkie, klucze trzpieniowe długie, klucze fajkowe przebite, klucze hydrauliczne do perlatora, klucze
hydrauliczne nastawne, klucze hydrauliczne do armatury,
klucze hydrauliczne do rur nastawne, klucze hydrauliczne
hakowe, ściągacze do łożysk, kosiarki ręczne, młotki ręczne, młotki gumowe, młotki ślusarskie, młotki kamieniarskie, młotki glazurnicze, młotki stolarskie, młotki murarskie, młotki blacharskie, młotki bezodrzutowe, młotki ciesielskie, młotki spawalnicze, młotki drewniane, zestaw
młotków, trzonki do młotków, kliny pierścieniowe
do trzonków, kliny płaskie do trzonków, zestawy klinów
do trzonków, kuwety narzędziowe, łopaty do śniegu,
wkrętaki z grzechotką z różnymi końcówkami, zestawy
wkrętaków, wkrętaki z końcówkami, obcinacze czołowe,
szczepce wydłużone proste budowlane, szczypce wygięte, szczypce do izolacji, szczypce do rur, szczypce zatrzaskowe, szczypce uniwersalne, szczypce boczne, szczypce
długie, szczypce zaciskowe, szczypce spawalnicze, obcinaki czołowe, szczypce tynkarskie, szczypce nastawcze,
szczypce do blachy, szczypce do końcówek telefonicznych, ściągacze izolacji, obcinacze do kabli miedzianych,
szczypce do nitów, zaginarki proste do blachy, zaginarki
wygięte do blachy, gilotyny do paneli, nitownice boczne,
nitownice dwupołożeniowe, dobijaki do gwoździ, wybijaki, zestawy wybijaków, dziurkacze do skór, dalmierze,
przymiary liniowe, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne,
kątowniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne, kątowniki dachowe, mikrometry, miary
składane, miarki zwijane, taśmy miernicze, szczelinomierze, poziomice, poziomice elektroniczne, poziomice laserowe, poziomice laserowe krzyżowe, lasery płaszczyznowe, lasery krzyżowe, lasery rotacyjne, detektor laserowy,
termodetektor, statywy do urządzeń laserowych, niwelatory optyczne, wilgotnościomierze, wagi ręczne, kamery
inspekcyjne, endoskopy inspekcyjne, dłuta płaskie
do drewna, dłuta półokrągłe do drewna, zestaw dłut, zestaw dłut rzeźbiarskich, zestaw do ostrzenia dłut, zdzieracze ręczne, strugi ręczne, ostrza do zdzieraków, ostrza
do strugów, ściski stolarskie sprężynowe, ściski stolarskie
śrubowe, ściski sprężynowe C, ściski typu F, ściski stolarskie narożne, ściski taśmowe, rozpieraki do montażu futryn, zestaw rozpieraków do montażu futryn, dociągacze
do paneli, komplet zacisków typu C, komplet zacisków
typu F, zszywacze ręczne tapicerskie, zszywacze elek-
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tryczne, rozszywacze tapicerskie, zszywki mechaniczne
tapicerskie, noże termiczne, spoiwa do spawania opalarką,
dysze do opalarek, klucze do rur, obcinaki do rur miedzianych, obcinaki do rur PCV, noże, noże z ostrzem trapezowym, noże z ostrzem odłamywanym, ostrza trapezowe-zapas, ostrza haki-zapas, ostrza odłamywane zapas, noże
specjalne z ekierką do wykładzin, do szablonów, noże
do tapet z ostrzem okrągłym, noże do wykładzin z ostrzem
okrągłym, noże do szyb, ostrza okrągłe-zapas, multinożyce, nożyce, nożyczki, nożyce do cięcia blachy, nożyce
do prętów, nożyce proste, nożyce proste wyciągnięte prawe, nożyce proste wyciągnięte lewe, nożyce monterskie,
noże wielofunkcyjne, noże do wełny mineralnej, obcęgi,
obcęgi stolarskie, obcęgi montażowe do śrub, zaciskacze
wtyków, osełki, ostrza ręczne, pistolety lakiernicze ręczne,
pistolety do pompowania, zestawy lakiernicze, piły ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki uciosowe, strugi, narzędzia
ręczne do szlifowania, świdry jako narzędzia, tarcze szlifierskie, tarcze diamentowe, tarcze do kamienia, tarcze
do metalu, tarcze do stali nierdzewnej, wiertła plus otwornice w zestawie, wiertła otwornice do drewna w zestawie,
wiertła otwornice do betonu z wolframem w zestawie,
wiertła do metalu, wiertła do betonu, kamienie szlifierskie,
topory, ubijaki, wiertła, zaciski, kołki mocujące, profile metalowe, gwoździe, śruby, kołki, klucze, młotki, śrubokręty,
piły, piły otwornice, piły grzbietnice, piły do drewna mokrego, gwintowniki, pojedynczo i w zestawach, nitownice,
lutownice, dłuta, pilniki do drewna, pilniki do metalu, zestawy pilników, ściski stolarskie, osełki do ostrzenia, elektrody spawalnicze, druty spawalnicze, zaciski do przewodów, uchwyty elektrodowe, zaciski masowe, wiertła, wiertła do gresu, płytek i szkła, narzędzia glazurnicze o napędzie ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, mieszadła, poziomnice, noże do cięcia płytek, wałki malarskie, kuwety
malarskie, skrobaczki, skrobaki malarskie, grabie, szpadle,
łopaty, widły, kosy, sekatory, spulchniacze gleby, urządzenia do nakładania kleju na tapety-tapetomat, tarnik
do styropianu, skrzynki uciosowe do cięcia pod kątem,
zestaw piła plus skrzynka uciosowa, piła kątowa, pistolety
do dozowania pianki PU, pistolety do dozowania kleju,
wkłady klejowe do pistoletu, obcęgi do zaciskania profili
do płyt gipsowo-kartonowych, obcęgi, kombinerki,
szczypce boczne, wkrętaki płaskie, wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrętek plus końcówki, groty do wkrętaków, rękojeść
do grotów, wkrętaki do prac elektrycznych, młotki różnego przeznaczenia stalowe, młotki gumowe, pilniki różnego rodzaju i przeznaczenia, zestawy pilników, uchwyty
z przyssawką gwintowniki, narzynki, wiertarki ręczne,
ostrze do wyrzynarek, ostrza do pił szablistych, stojaki
i prowadnice, głowice robocze do elektronarzędzi, zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich,
pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prętów zbrojeniowych, łapki do usuwania
gwoździ, przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki
do siekiery, trzonki do kilofa, grabie, trzonki do grabi,
szpadle z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopatki, piły
ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły
do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wycinania
otworów w płytach gipsowo-kartonowych, piły ręczne
do metalu, ramki pił do metalu, brzeszczot do metalu, piła
do drewna płatnica, piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły
ręczne, piły ramowe do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, piły
otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe z piłami,
piły do bloczków betonowych, piły japońskie, piły ukoso-
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we, brzeszczoty do pił, brzeszczoty i zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spinające
w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prętów zbrojeniowych, łapki do usuwania gwoździ, przebijaki
stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek
do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki,
motyczki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wycinania otworów w płytach gipsowo-kartonowych, piły ręczne do metalu, ramki pił do metalu,
brzeszczot do metalu, piła do drewna płatnica, piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły ręczne, piły ramowe do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do płyt
gipsowo-kartonowych, piły otwornice, skrzynki uciosowe,
skrzynki uciosowe z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie, piły ukosowe, brzeszczoty do pił,
brzeszczoty z uchwytem, brzeszczoty płyt kabinowych,
strugi, uchwyty do przenoszenia płyt gipsowo-kartonowych, otwornice-zestawy, kleszcze do osadzania kołków
w płytach gipsowo-kartonowych, zestawy narzędzi
do montażu paneli podłogowych, wyciskacze mas budowlanych, końcówki mieszające, tuleje siatkowe, szpilki
do kotew chemicznych, pręty gwintowane, wyciory
do czyszczenia otworów, pompki do wydmuchiwania
zwiercin, śruby rzymskie, haki, karabińczyki, bloczki, pierścienie, kausze, zaciski, klamry, złączki, szekle, napinacze,
zawleczki, krętliki, opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa, instalacja odgromowa, rury rynnowe metalowe, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy pożarowe,
anteny, bezpieczniki, czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze
nieszczelności instalacji gazowej, dalmierze laserowe,
wagi, wagi wężowe, rurki do wagi wężowej, przewody
elektryczne, przedłużacze elektryczne bębnowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, gaśnice, instalacje elektryczne, kable elektryczne, włączniki elektryczne, gniazda
elektryczne, ramki do gniazd elektrycznych, zestawy
gniazd elektrycznych, zestawy włączników elektrycznych,
diody do podświetlania, ściemniacze, plakietki do ściemniaczy, czujniki ruchu, plakietki do gniazd, plakietki
do włączników, osłony do gniazd, osłony do włączników,
kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane, pachołki drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zaciski
przewodów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza elektryczne, odzież ochronna, osłony twarzy, rękawice ochronne, szelki bezpieczeństwa, szelki do pracy w podwieszeniu, przyłbice spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary ochronne, gaśnice, przedłużacze i rozgałęziacze elektryczne, radia samochodowe, odtwarzacze samochodowe, prostowniki, okulary przeciwsłoneczne, kamizelki
ostrzegawcze odblaskowe, próbniki elektryczne, tablice
informacyjne podświetlane, odzież ochronna malarska,
kamizelki odblaskowe, kaski ochronne, nauszniki ochronne, okulary i gogle ochronne, maski do oddychania, maski
przeciwpyłowe, maski lakiernicze, nakolanniki, akumulatory, przedłużacze elektryczne ogrodowe, myjki, odkurzacze i rozdrabniacze, lampy oświetleniowe, żarówki zwykłe,
żarówki halogenowe, żarówki LED, oświetlenie balkonu,
tarasu i ogrodu, lampy budowlane - halogeny, lampy budowlane ze statywem-halogeny, lampy budowlane świetlówki, lampy budowlane ze statywem - świetlówki,
aparatura i urządzenia chłodnicze, armatura do pieców
centralnego ogrzewania, bojlery, instalacje i grzejniki centralnego ogrzewania, aparatura i urządzenia chłodnicze,
wymienniki ciepła, instalacje do dystrybucji wody, armatura, przewody i urządzenia bezpieczeństwa instalacji ga-
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zowych, grzejniki, kabiny natryskowe, kanały kominowe,
urządzenia i instalacje klimatyzacji, miski WC, wyciągi kominowe, kotły grzewcze, krany, lampy oświetleniowe, miski klozetowe, płuczki ustępowe, podgrzewacze powietrza, toalety, wanny łazienkowe, wyciągi wentylacyjne, instalacje zaopatrzenia w wodę, zasobniki ciepła, zasobniki
pary, oprawy oświetleniowe, baterie, latarki, grille i akcesoria do grilla, żarówki samochodowe, automatyka do nawodniania, opalarki elektryczne, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe, koła do wózków transportowych, nogi do mebli metalowe, wycieraczki samochodowe, pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce
na koła samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, rejestratory obrazu
pojazdu, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze monterskie samochodowe, trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, filtry olejowe
pojazdów, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze, klocki
i szczotki hamulcowe, kołpaki, filtry olejowe, filtry powietrza, taśmy papierowe, taśmy pakowe zabezpieczające,
taśmy klejące, worki na śmieci, ręczniki papierowe, tektura
falista, tektura falista w rolkach, folia stretch w rolkach, folia ochronna bąbelkowa, naklejki na szyby pojazdów, wałki malarskie, wałki malarskie z rączką, wałki malarskie specjalne do narożników, do rur, do pasków, do okien, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus zapas, zestaw malarski: kuweta plus wałek z rączką, wałki malarskie
specjalne skórzane, rozetowe, z kolcami, z okapnikiem,
zestawy kuwet malarskich, zestawy malarskie specjalne
z kuwetą do malowania narożników, do malowania krawędzi, do malowania rur, zestawy malarskie mini, rączki
do wałków malarskich, zestawy malarskie: kij plus rączka
plus wałek, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką
plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta
plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko, pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy przylepne
do użytku w budownictwie, taśmy samoprzylepne
do użytku w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzylepna nie do użytku domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, niemetalowe taśmy pakowe, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne, taśmy malarskie
o różnym przeznaczeniu malarskim, taśmy piankowe
do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe stosowane
przy suchej zabudowie, worki z tworzywa sztucznego
do stosowania w pracach budowlanych, worki na odpady,
worki na gruz, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy malarskie, taśmy uszczelniające, taśmy piankowe, płyny izolacyjne, folie izolacyjne, folie ochronne, plandeki
ochronne z tworzyw sztucznych, taśmy izolacyjne, wełna
do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podlewania, siatki okienne przeciw owadom, uszczelki okienne
w rolce i cięte, pojemniki na odpady, niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, kołki do instalacji płyt styropianowych, siatki elewacyjne, wsporniki niemetalowe,
łączniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyj-
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ne, czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, młotki
ślusarskie, młotki ciesielskie, młotki blacharskie, trzony
do młotków, dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe płyty
budowlane, tynk, wapno, niemetalowe wykończeniowe
elementy dachów, niemetalowe elementy konstrukcyjne
dachów, niemetalowe budowlane elementy wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, listwy niemetalowe, listwy do przycinania tapet, szczotki do tapetowania,
rolki dociskowe z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania, piony, sznurki traserskie, sznurki traserskie
z kredą, kreda traserska, sznur murarski, żyłka murarska,
filc dla budownictwa, materiały wiążące do produkcji brykietów, masy bitumiczne, grunt bitumiczny, masy powłokowe, impregnaty do drewna, ochronne i barwiące, membrany izolacyjne do celów budowlanych, panele prefabrykowanych ścianek działowych, kubki do gipsu, kleje
na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania,
usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla
budownictwa, masy szpachlowe używane do prac budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku, mieszadła
budowlane, mieszadła ręczne, pojemniki do celów budowlanych, kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, czerpaki, masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy
szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie, preparaty do renowacji dachów, powłoki ochronne do dachów, masy do renowacji
dachów, masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe
i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt
gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips budowlany,
gips szpachlowy, miarki drewniane, miarki zwijane, taśmy
miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, łaty
murarskie, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni
między płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi,
płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, pasty poślizgowe, pasty do gwintów, kit sanitarny, taśmy teflonowe,
pakuły lniane, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu, taśmy uszczelniające do wody
i gazu, nici uszczelniające, zestawy do lutowania rur miedzianych, pasty anaerobowe, lut miękki, pasta z cyną, topniki, sznury ogniotrwałe, pasty do lutowania miękkiego,
lut twardy, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztucznego
używane w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku
winylu (PCV) używane do prac budowlanych, taśmy
z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy
i płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych
i mieszanych do zastosowań budowlanych, taśmy i płachty z włókniny polipropylenowej, taśmy i płachty z włókniny, pasty poślizgowe do PCV, klej do PCV, płyn czyszczący
do PCV, taśmy i płachty z włókna szklanego przeznaczone
do wykonywania prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane
do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zaprawach
murarskich, taśmy malarskie, taśmy ostrzegawcze, taśmy
izolacyjne, taśmy łączeniowe płyt gipsowo-kartonowych,
taśmy narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy
uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy
uszczelniające podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową,
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metalową, plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, siatki, folie z agrowłókniny, taśmy
folie budowlane w rolkach, folie budowlane w arkuszach,
filc ochronny w rolkach, tektura budowlana izolacyjna, folia okienna samoprzylepna w rolkach, masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne
mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne
mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne siloksanowe, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, papier ścierny w arkuszach, papier ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca
ścierna, klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep,
krążki ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski, dyski ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc ścierny, wełna stalowa, miotły stalowe, tworzywa
sztuczne stosowane w budownictwie, papa, asfaltowa,
płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty budowlane z perlitu, płyty na ściany
i sufity wewnętrzne, płyty na ściany i sufity zewnętrzne,
płyty na podłogi, płyty wodoodporne, płyty ognioochronne, płyty budowlane o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty akustyczne, płyty RTG, płyty specjalne, płyty sufitowe, taśmy uszczelniające, profile tarasowe niemetalowe, niemetalowe taśmy do łączenia płyt
budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych
oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy
z materiałów kompozytowych oraz bawełny stosowane
w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie,
taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym wiskozowym do użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa,
taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych,
stosowane w budownictwie, masy gruntujące, masy szpachlowe, gips, obcinaki do rur miedzianych, czyścik do miedzi, nożyce do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury,
kółka zapasowe do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury,
młotki do glazury, otwornice do glazury plus pilnik jako
zestaw, wycinarki do glazury, piła wolframowa do glazury,
przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze,
młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, poziomnica do fug, paca do spoinowania płytek, krzyżyki glazurnicze, kliny dystansowe, magnesy
i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, listwy
do klinkieru, zgarniacze wody, osłony rewizyjne ścianek,
wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka zębata,
mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe,
wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty piankowe, powłoki antykorozyjne, powłoki elastyczne
na dachy, kominy, kominki i wkłady kominowe, rury kominowe i kominkowe, powłoki do okien i drzwi, powłoki
ochronne na kaloryfery, na podłogi, do zabezpieczania
mebli, powłoki ochronne na posadzki i na beton, powłoki
chlorokauczukowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką,
pace plastikowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuku,
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z filcu, z gumy, pace z tarką, pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzinami, pace do fugowania,
rynny z tworzyw sztucznych, pianki poliuretanowe, folie
malarskie, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia,
styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie, moskitiery
niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe, cegły
pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki
PK, bloczki betonowe, bloczki komórkowe, bloczki ceglane, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement,
zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy,
styropian wodoodporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa, kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków, listwy
i profile przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, kleje montażowe, kleje uszczelniające, szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle malarskie,
szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane
do kleju, multiszpachelki, wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydowe, zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, zszywacze i zszywki
tapicerskie, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili,
łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych
niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, kalafonia, spoiwo,
odsysacze do cyny, prefabrykaty zbrojarskie, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont
bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe, plastikowe, rynny dachowe, wloty, mufy,
kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe, zaślepki
i złączki rynnowe, mocowania i stabilizatory rynny, kanały
odwodnieniowe, studzienki odwodnieniowe, kratki, pokrywy, denka studzienek, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły, krzesła, parasole ogrodowe, stoły
do tapetowania, tarasy drewniane, ścieżki drewniane,
podjazdy drewniane, płyty, deski podesty tarasowe, domki altany, wiaty, markizy, maty, osłony, płoty, pergole, kratki
drewniane, parasole, pawilony ogrodowe, meble ogrodowe, meble tarasowe, budy, karmiki, drzwi wejściowe
drewniane, drzwi gospodarcze drewniane, drzwi przeciwpożarowe, ościeżnice, opaski maskujące, okna z PCV, okna
drewniane, okna dachowe, świetliki, parapety zewnętrzne, parapety wewnętrzne, kołki rozporowe plastikowe
z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drewniane
do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane,
szczotki, szczotki czyszczące do rur o różnych średnicach,
wkłady do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe
z pompką, pokrowce na ubrania, zmiotki, mopy, wiadra,
konewki, zbiorniki na wodę, szufelki, szufle, ściągaczki
do wody, donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, złącza zraszaczy, wycieraczki, kosze na odpady, kratki
ściekowe, kije teleskopowe do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra, wiadra z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła kartonowe, pudła segregatorowe, pudła tekstylne, kosze i koszyki, pojemniki składane, skrzynki, pokrywy, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy szczotka
plus szufelka, szczotki do szorowania, kije drewniane
do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwin-
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tem do mioteł, ścierki do podłogi, zestawy stempli gąbkowych do prac malarskich, liny, linki, liny elektryczne, taśmy
elektryczne, rzepy, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki
do celów gospodarczych, pasy, gumy, gumy ściągające,
pasy transportowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie, podkładki filcowe, złączki niemetalowe, obuwie
ochronne, czapki ochronne, gumofilce, kalosze, wkładki
do butów roboczych, skarpety.
495758
(220) 2019 05 20
KOBYLARCZYK MARCIN, DĘBSKI JAKUB FOOD
FUTURE SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chude Ciacho
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 08.01.09
(510), (511) 43 działalność gastronomiczna związana z przygotowaniem oraz serwowaniem żywności, produkcja artykułów żywnościowych.
498362
(220) 2019 04 08
ZIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowny)
(540) świstak.pl
(510), (511) 5 żywność dietetyczna do celów leczniczych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, guma do żucia do celów medycznych,
herbata lecznicza, plastry do celów leczniczych, suplement diety do celów wspomagania leczenia, kultury mikroorganizmów
do celów leczniczych, preparaty z mikroorganizmów do celów
leczniczych, napoje lecznicze, leki wspierające, gałki dopochwowe, leki do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne do celów leczniczych lub diagnostycznych
zawarte w tej klasie, tampony menstruacyjne i podpaski, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia medycznego, 18 akcesoria podróżne, torby, walizki, plecaki, torebki, paski, etui, portfele, parasole,laski, wyroby rymarskie, uprzęże, bicze, 25 odzież, podkoszulki,
t-shirty, bluzy, spodnie, kurtki, stroje kąpielowe, szaliki, odzież
sportowa, odzież gimnastyczna, bielizna wchłaniająca pot, opaski, rękawice, czapki, czapeczki z daszkiem, skarpety, obuwie,
nakrycia głowy, 35 dystrybucja materiałów reklamowych i próbek, publikacja tekstów reklamowych, reklama internetowa, telewizyjna i prasowa, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, badania biznesowe, usługi handlu detalicznego,
hurtowego i za pośrednictwem Internetu, organizowanie sprzedaży w formie aukcji publicznych, usługi sprzedaży powierzchni
reklamowej w Internecie, usługi telemarketingu, 38 telekomunikacja, przesyłanie informacji, prowadzenie i administrowanie
blogów, udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego, łączność i przesyłanie plików danych informacji obrazowej i tekstowej poprzez sieci teleinformatyczne, łączność poprzez termina(210)
(731)
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le komputerowe, przydzielanie dostępu do baz danych, usługi
agencji informacyjnych, udostępnianie forów internetowych, 41
informacja o rekreacji, informacja o imprezach rozrywkowych,
nauka gimnastyki, prowadzenie zajęć fitness, 44 usługi klinik
medycznych, usługi solariów, usługi wizażystów, usługi chirurgii
plastycznej, usługi salonów piękności, usługi fizjoterapii.
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(540) A.D. 1983 Berger

501014
(220) 2019 06 11
SZWAJOREK MARCIN, KLUSKA PATRYK WDB
SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WDB PLAST
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17
(510), (511) 19 taśma plastikowa do ogrodzeń.
(210)
(731)
(540)
(540)

505008
(220) 2019 09 30
MROCZEK MATEUSZ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
RS + ROYAL SENSI

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 27.07.01, 25.01.15
(510), (511) 29 bekon, drób nieżywy, dziczyzna, ekstrakty
mięsne, kiełbasy, konserwy mięsne, flaki, galarety mięsne,
kaszanka, krokiety, mięso, mięso konserwowane, mięso
solone, sałatki warzywne, smalec, łój spożywczy, pasztety
z wątróbki, podroby, tłuszcze jadalne, szynka, wędliny, zupy,
35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej w tym
sprzedaży za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, w szczególności: mięsa, drobiu nieżywego, konserw
mięsnych, podrobów, wędlin, kiełbas, szynek, tłuszczy jadalnych, galaret mięsnych, pasztetów z wątróbki, sałatek warzywnych, zup.
(210)
(731)
(540)
(540)

505980
(220) 2019 10 24
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, WARSZAWA
(znak słowno-graficzny)
WARSZAWSKI TRIATHLON ZIMOWY

(531) 27.05.01, 02.01.08, 02.07.13, 29.01.13
(510), (511) 41 usługa: nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna.
(531) 03.01.02, 24.01.05, 24.01.18, 05.03.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulgatowe olejki eteryczne, esencje i olejki eteryczne, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
do stosowania na skórę, kosmetyki do włosów, kosmetyki
przeznaczone do suchej skóry, kosmetyki w postaci kremów,
kosmetyki w postaci płynów, krem do rąk, krem do twarzy,
naturalne olejki eteryczne, olejki do aromaterapii [do użytku
kosmetycznego], olejki eteryczne, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, olejki eteryczne do użytku osobistego,
olejki eteryczne na kojenie nerwów, olejki nielecznicze, olejki
zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, aromatyczne olejki do kąpieli, balsamy do ciała, 25 bluzki, bluzy dresowe, czapki z daszkiem, koszulki z krótkim rękawem,
koszulki z nadrukiem, t-shirty z krótkim rękawem, 35 usługi
sprzedaży artykułów z branży kosmetycznej i odzieżowej.

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

505866
(220) 2019 10 21
ZAKŁADY MIĘSNE BERGER IRENA I BONIFACY BERGER
SPÓŁKA JAWNA, Rydułtowy
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(310)
(731)
(540)

(210)
(731)

506452
(220) 2019 11 05
PORĘBSKA AGNIESZKA, Gliniak
(znak słowno-graficzny)
CX SCABIES

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry.
506708
(220) 2018 09 26
88129213
(320) 2018 09 24
(330) US
Titeflex Corporation, Springfield, US
(znak słowno-graficzny)
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(540) Flash Shield+

(531) 24.01.05, 24.13.01, 27.05.01
(510), (511) 6 rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie
do nich, w tym zawory, metalowe, rury ze stali nierdzewnej,
pofalowane rury ze stali kwasoodpornej, systemy rozpraszające energię z metalu stosowane w gazociągach, metalowe
osłony do rur, hufnale, skrzynki z metalu, rury, rurki i obudowy wykonane z metalu do ochrony przed uszkodzeniami
spowodowanymi przez wyładowania elektryczne, rozpraszający energię zestaw rurociągów gazowych wykonany
z metalu i głównie składający się z rurociągów wykonanych
z metalu i metalowych złączek rurowych, wszystkie sprzedawane jako komplet z akcesoriami do wyżej wymienionych
w postaci krótkich gwoździ i puszek instalacyjnych, które
chronią przed potencjalnym wyładowaniem łukowym podczas uderzeń pioruna poprzez zmniejszanie potencjalnych
szkód w obrębie tych systemów spowodowanych wyładowaniem łukowym, przewody metalowe ze stali nierdzewnej.

Nr ZT29/2020

sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, 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, powielanie programów komputerowych, programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, tworzenie
platform komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące
oprogramowanie do głębokich sieci neuronowych.
507030
(220) 2019 11 21
SEALART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEAL ART
(210)
(731)

506808
(220) 2019 11 15
CODETE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) <//> CODETE

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 24.17.01, 24.17.05, 24.17.06,
26.11.03, 26.11.09, 26.03.23
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe nagrane, oprogramowanie komputerowe do pobrania, aplikacje komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe do pobrania, interfejsy
komputerowe, oprogramowanie gier komputerowych, oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, platformy
oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania,
programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe
nagrane, programy sterujące komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe do pobrania, sprzęt komputerowy,
sprzęt peryferyjny do komputerów, elektryczne urządzenia pomiarowe, w tym dermatoskopy i wideoskopy, oprogramowanie
związane ze sztuczną inteligencją i nauczaniem maszynowym,
oprogramowanie oparte o łańcuch blokowy (blockchain),
35 działalność agencji zatrudnienia, marketing w ramach wydawania oprogramowania, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie
plikami, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie szkoleń, przekazywanie know-how, usługi
szkoleniowe zapewniane przy użyciu symulatorów, 42 tworzenie oprogramowania komputerowego na zamówienie, tworzenie stron internetowych na zamówienie, aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, audyty i analizy systemów
komputerowych, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy

(531) 02.09.14, 02.09.15, 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, pudełka na biżuterie [szkatułki lub puzderka], kółka na klucze z metali szlachetnych, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich,
breloczki do kluczy, 16 materiały i środki dla artystów, materiały
piśmienne, papier i karton, kleje do materiałów papierniczych
lub do użytku domowego, kleje do użytku artystycznego, obrazy artystyczne, pędzle malarskie dla artystów, pastele dla artystów, ołówki dla artystów, pióra dla artystów, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, 41 nauka rysowania, nauka malowania, usługi
edukacyjne w zakresie sztuki, usługi edukacyjne związane z architekturą, usługi edukacyjne w zakresie grafiki komputerowej,
wystawy sztuki, 42 projekty architektoniczne, usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi artystów grafików.
507215
(220) 2019 11 26
MD BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Katowice
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)
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(531)

29.01.13, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.07,
26.04.10, 26.04.12, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.10, 26.01.06,
04.05.13, 04.05.21
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie dedykowane, aplikacje desktopowe,
aplikacje mobilne, aplikacje internetowe, oprogramowanie
firmowe, pakiety programów, 42 usługi w zakresie technologii informatycznych, rozwój, tworzenie i wdrażanie oprogramowania, hosting, oprogramowanie jako usługa, doradztwo
i konsultacje w zakresie technologii informatycznej, usługi
projektowania w zakresie tworzenia sieci, tworzenie stron
www, projektowanie oprogramowania komputerowego
na zamówienie, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, programowanie komputerów i konserwacja programów komputerowych, opracowanie programów do przetwarzania danych na zamówienie osób trzecich, projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania,
projektowanie systemów informatycznych.
507914
(220) 2019 12 11
EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Meloradio. Najprzyjemniejsza muzyka.
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania dźwiękowe
i audiowizualne, programy komputerowe do wykorzystania
w relacji do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci globalnej, magnetyczne lub optyczne nośniki danych, dźwięku
i obrazu, czyste i z nagraniami, dyski do rejestracji dźwięku,
dyski kompaktowe, dyski optyczne, programy gier komputerowych, płyty CD, płyty DVD, dyski komputerowe, dyski
magnetyczne, dyski obliczeniowe, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty
do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku,
urządzenia nadawcze, elektroniczne publikacje w tym publikacje dźwięku, 16 materiały reklamowe wykonane z papieru, materiały drukowane, afisze, czasopisma drukowane,
publikacje prasowe, rysunki, albumy, broszury, kalendarze,
fotografie, reprodukcje graficzne, katalogi, ulotki, wydruki
graficzne, naklejki i nalepki, periodyki, galanteria papiernicza,
materiały piśmienne, artykuły biurowe, artykuły papiernicze,
banery wykonane z papieru lub kartonu, komiksy, postery i plakaty, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, karty muzyczne z życzeniami, materiały do nauczania,
25 odzież, t-shirty, obuwie, nakrycia głowy, akcesoria jak
chusty, rękawiczki, rękawice narciarskie; mufki, daszki do czapek, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, paski, skarpetki,
35 reklama, promocja radiowa przez Internet, w tym na portalach internetowych, organizacja kampanii reklamowych,
usługi reklamowej agencji radiowej, badania rynku i opinii
publicznej, w tym poprzez sieci radiowe i Internet, usługi
publikowania tekstów reklamowych, aranżacja wydarzeń
w celach reklamowych, sprzedaż czasu radiowego, w tym
na rzecz sponsorów, reklama w sieci komputerowej, w tym
na portalach internetowych, usługi reklamowe, dystrybucja
i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamowych,
informacja handlowa i biznesowa, uaktualnianie materiałów reklamowych, wprowadzenie reklamy radiowej do sieci
Internet, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz osób
trzecich w zakresie towarów i usług za pośrednictwem sieci
łączności radiowej, sieci kablowych i bezprzewodowych, poszukiwanie informacji w zbiorach komputerowych na rzecz
osób trzecich, wypożyczanie czasu i powierzchni reklamowej w mediach komunikacji publicznej, wypożyczanie ma(210)
(731)
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teriałów reklamowych, subskrypcja programów radiowych,
badania percepcji programów radiowych i telewizyjnych
oraz analiz wyników, promocje i pośrednictwo sprzedaży,
projektowanie i pośrednictwo w rozpowszechnianiu reklam
radiowych i w sieci Internet, w tym na portalach internetowych, wykorzystanie znaku firmowego zleceniodawcy
w jego reklamie, promocji i działaniach marketingowych
promujących jego usługi lub produkty w związku z wizerunkiem czy prestiżem firmy, 38 emisja radiowa, radiofonia,
poczta elektroniczna, przesyłanie informacji i wiadomości,
transmisja dźwięku i informacji, w tym programów i audycji
radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe i bezprzewodowe, w tym on-line i of-line, przez Internet,
usługi nadawania radiowych sygnałów, usługi w zakresie
przekazywania głosu i obrazu, obsługa przekazu fonicznego,
monitorowanie mediów elektronicznych i stacji radiowych
poprzez nagrywanie wybranych audycji i informacji, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi
agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności
i wiadomości; usługi łączności telefonicznej poprzez terminale komputerowe, emisja programów radiowych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów radiowych
i telewizyjnych, usługi portali internetowych i stron fanpage
w serwisach społecznościowych obejmujące m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, prowadzenie i organizowanie transmisji, retransmisja programów, monitorowanie radiowych
mediów elektronicznych, dostarczanie informacji multimedialnej na życzenie, aranżacja i leasing czasu dostępu do baz
komputerowych, 41 usługi w zakresie produkcji i montażu
programów radiowych i telewizyjnych, w tym audycji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej za pośrednictwem
Internetu, informacja o imprezach, dostarczanie informacji
dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez
o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej,
organizacja czasu wolnego poprzez organizowanie imprez
o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach,
pokazach, imprezach rozrywkowych, kulturalnych, obsługa
imprez okolicznościowych, usługi reporterskie, usługi studia
nagrań, udostępnienie nagranych nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi produkcji
radiowej w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki oraz
działalności sportowej i kulturalnej oraz za pośrednictwem
Internetu, drogą telefonii komórkowej, on-line i na zlecenie płatne i nieodpłatne, planowanie, aranżacja, produkcja
i montaż wszelkiego rodzaju dla radia, on-line i na zlecenie
oraz dla wszelkiego typu mediów, produkcja, prezentacje
i użyczanie nagrań dźwiękowych, prowadzenie on-line klubów towarzyskich, klubów edukacyjnych i tematycznych
na falach radiowych i w Internecie, informacje dotyczące
rozrywki dostarczane on-line z bazy danych lub z Internetu,
dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych
i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, nagrywanie dźwięku, organizowanie i prowadzenie gier i konkursów, organizowanie i prowadzenie imprez
i konkursów muzycznych; organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów sportowych; organizowanie i prowadzenie
imprez i konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
w zakresie rozrywki, organizowanie i prowadzenie turniejów
sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie
zawodów, organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów
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sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów rekreacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych,
organizowanie i prowadzenie koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych, koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi
w zakresie opracowywania reportażu, reportaże z imprez
o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, usługi
reporterskie, organizowanie i produkcja pokazów i widowisk
artystycznych, produkcja programów radiowych o charakterze biznesowym, tworzenie serwisów informacyjnych,
organizowanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie publikacji poprzez sieć
internetową, usługi współpracy stacji radiowych i telewizyjnych przy produkcji programów radiowych i telewizyjnych
na zlecenie, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału radiowego, odbiorników radiowych, 42 przetwarzanie
informacji dźwiękowych na postać cyfrową dla transmisji,
gromadzenia i reprodukcji w sieciach cyfrowych, użyczenie
stron internetowych do tworzenia serwisów informacyjnych
na rzecz osób trzecich, tworzenie i prowadzenie stron internetowych na rzecz osób trzecich (patronaty), usługi w zakresie doradztwa oraz opracowania ekspertyz i raportów
naukowo nadawczych w dziedzinie mediów, 45 zarządzanie
i eksploatacja praw autorskich i praw własności przemysłowej na rzecz osób trzecich.
(210) 507932
(220) 2019 12 11
(731) ZIEŃ MACIEJ MACIEJ ZIEŃ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)
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szlachetnych, biżuteria wykonana z metali półszlachetnych,
biżuteria ze złota, bransoletki [biżuteria], bransolety, broszki
[biżuteria], diademy, klipsy, kolczyki, kolczyki do uszu, łańcuszki [biżuteria], naszyjniki, obrączki ślubne, ozdoby [biżuteria], perły [biżuteria], pierścionki, wisiorki, zawieszki [biżuteria], zapięcia do biżuterii, 18 parasole, aktówki, bagaże
podróżne, etui na karty [portfele], etui na wizytówki, kopertówki, kosmetyczki, małe damskie torebki bez rączki, małe
plecaki, małe portmonetki, małe walizki, plecaki, podróżne
torby na ubranie, pokrowce do garniturów, portfele, portmonetki, portfele skórzane, skórzane torebki, skórzane portfele
na karty kredytowe, stylowe torebki, teczki, teczki ze skóry,
torby, torby na ramię, torby płócienne, torby podróżne, torebki damskie, torebki do ręki, torebki na biodra [nerki], torebki męskie, torebki wieczorowe, walizeczki, walizki, walizki
biznesowe, walizki na dokumenty, walizki podróżne, 19 płytki, płytki ceramiczne, płytki szklane, płytki kamienne, płytki
łazienkowe (niemetalowe), ścienne płytki ceramiczne, płytki
podłogowe z terakoty, płytki mozaikowe ścienne, 24 tkaniny, tkaniny zasłonowe, tkaniny ubraniowe, tkaniny do tapicerki, tkaniny do wyposażenia wnętrz, tkaniny do dekoracji
wnętrz, 25 chusty [odzież], czapki [nakrycia głowy], apaszki,
bielizna, chusty [odzież], długie kurtki, długie szale damskie,
garnitury, gorset, golfy [odzież], grube płaszcze, halki, półhalki, kamizelki, kombinezony, koszule, koszulki polo, koszulki
z nadrukami, kurtki, krótkie spodnie, letnie sukienki, odzież
damska, odzież męska, odzież skórzana, odzież wieczorowa,
odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla mężczyzn,
odzież ze skóry, paski [odzież], paski skórzane [odzież], płaszcze, płaszcze damskie, płaszcze skórzane, rękawiczki, skórzane sukienki, smokingi, spodenki, spódnice, spodnie, spodnie
skórzane, stroje baletowe, stroje wizytowe, sukienki damskie,
suknie balowe, suknie koktajlowe, suknie ślubne, suknie
wieczorowe, swetry, szale, szaliki, szlafroki, szorty, t-shirty
z krótkim rękawem, topy bez ramiączek, topy [odzież], tuniki,
buty damskie, buty do baletu, buty na płaskim obcasie, buty
na platformie, buty na wysokim obcasie, buty skórzane, buty
wsuwane, buty za kostkę, buty z ukrytym obcasem, obuwie
damskie, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, biustonosze, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy, 27 dywany [tekstylne], dywaniki łazienkowe, chodniki dywanowe, dywaniki
na podłogi.
507936
(220) 2019 12 11
SIKORSKA-MOLENDA ELŻBIETA NATURALE,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ale Len naturalna przyjemność

(210)
(731)

(531) 03.13.02, 03.13.10, 03.13.23, 03.13.24
(510), (511) 3 perfumy, spraye do ciała [nielecznicze], woda
toaletowa, woda perfumowana, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, zapachy, błyszczyki do ust, cienie
do powiek, eyelinery, fluid do makijażu, kolorowe kosmetyki
do oczu, kompaktowe kosmetyki do makijażu, korektory [kosmetyki], kosmetyki do brwi, kredka do oczu, kredki do makijażu, palety cieni do powiek, produkty do makijażu brwi
w postaci ołówków i proszków, produkty do makijażu twarzy
i ciała, szminki do ust, tusze do rzęs, tusz do brwi, zestawy
do makijażu, środki zapachowe do pomieszczeń, zapachowe woski, 11 lampy wiszące, lampy stołowe, lampy ścienne,
lampy biurkowe, stojące lampy, 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria damska, biżuteria będąca wyrobami z kamieni
szlachetnych, biżuteria do noszenia na głowie, biżuteria osobista, biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, biżuteria
szlachetna, biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych,
biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, biżuteria wykonana z metali

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 26.11.01
(510), (511) 24 tekstylia do sypialni, tekstylia do wyposażenia domu, tekstylia do dekoracji wnętrz, tekstylia w postaci
akcesoriów okiennych, bielizna pościelowa, bielizna pościelowa dla niemowląt, bielizna pościelowa i stołowa, ręczniki
łazienkowe, ręczniki do twarzy, rąk, kąpielowe, ręczniki dla
dzieci, myjki do twarzy, ręczniki, turbany do suszenia włosów,
25 odzież.
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508550
(220) 2019 12 30
FIT RECRUITMENT TYLEC-GUSAKOV
WOSZCZEROWICZ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIRST IN TALENT
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.06, 29.01.08, 25.01.09
(510), (511) 9 oprogramowanie szkoleniowe, interaktywne
bazy danych, elektroniczne bazy danych, mobilne aplikacje,
wszystkie powyższe towary dotyczące doradztwa personalnego, 35 doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania
personelem, usługi rekrutacyjne, profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo
zawodowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), usługi w zakresie wyszukiwania kadry kierowniczej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie
rozwoju kadry kierowniczej i przywódców, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, 41 doradztwo zawodowe,
ocena orientacji zawodowej, usługi szkolenia zawodowego,
szkolenie związane z karierą zawodową, usługi edukacyjne
dla kadry kierowniczej, szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, kursy szkoleniowe,
usługi szkoleniowe dla biznesu, edukacja on-line z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, 42 usługi naukowe i technologiczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

508621
(220) 2019 12 31
LENCZOWSKI JAKUB LENCZOWSKI, Modlnica
(znak słowno-graficzny)
DOBRENARTY.PL

(531) 29.01.12, 27.01.05, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.16
(510), (511) 35 sprzedaż sprzętu sportowego w tym narciarskiego, odzieży sportowej, akcesoriów, urządzeń i sprzętu
do ćwiczeń, suszarek do butów, stojaków do: nart, desek
snowboardowych, rowerów, sprzętu i urządzeń do rekreacji
i sportu wyczynowego, usługi promocyjne, marketingowe,
reklamowe, reprezentowanie interesów osób trzecich, usługi agencji importowo-eksportowej, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
usługi związane z propagowaniem zachowań prozdrowotnych i sportowych, wydawanie i rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, doradztwo w zarządzaniu siecią handlową i zarządzaniu biurami turystycznymi
i biurami podróży, ośrodkami sportowymi, miejscami służącymi do rekreacji i wypoczynku, 37 usługi w zakresie napraw
i renowacji sprzętu sportowego, 41 usługi w zakresie rozrywki, kultury i rekreacji, usługi związane z działalnością sportową i kulturalną, usługi w zakresie wypożyczania i dzierżawy
sprzętu sportowego, maszyn i urządzeń, edukacja w zakresie
sportu i zachowań prozdrowotnych, organizowanie kursów
jazdy na nartach, obozów, szkoleń, organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń i treningów, usługi związane
z działalnością kulturalną, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, udostępnianie obiektów
i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji,
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usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, usługi obozów
wakacyjnych, w formie rozrywki, wynajmowanie obiektów
sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie
sprzętu sportowego, organizowanie zawodów sportowych,
organizowanie i obsługa zjazdów, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism.
508750
(220) 2020 01 07
VEHIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VEHIS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.05.25, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 12 pojazdy, 35 sprzedaż samochodów, 36 ubezpieczenia, usługi agentów ubezpieczeniowych, finansowanie nabycia samochodów w formie pożyczki, finansowanie
nabycia samochodów w formie leasingu, 39 transport, wynajem samochodów.
508906
(220) 2020 01 13
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
MARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIWO REGIONALNE ORYGINALNY SMAK Zakopianka
Jasne Pełne
(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 06.01.02,
02.03.01, 02.03.04, 02.03.11
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, słód, wyciąg
chmielowy do wytwarzania piwa, 35 pośrednictwo handlowe w zakresie napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
w tym piwa.
508918
(220) 2020 01 13
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
MARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) PIWO REGIONALNE PODHALE Jasne Pełne
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(540) SOS OSTRY HOT! SOSY OSTRE

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.12, 26.13.25
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, słód, wyciąg
chmielowy do wytwarzania piwa, 35 pośrednictwo handlowe w zakresie napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
w tym piwa.
(210)
(731)
(540)
(540)

508930
(220) 2020 01 13
CHEN CHUNHAI, Szanghaj, CN
(znak słowno-graficzny)
TTM

(531) 29.01.12, 27.01.05
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, wyroby biżuteryjne, dzbanki z metali szlachetnych, puchary z metali
szlachetnych, patery z metali szlachetnych, breloczki, figurki
z metali szlachetnych, wyroby zegarmistrzowskie: zegarki,
zegary, budziki, korpusowe wyroby jubilerskie: dzbanki, tace,
puchary, kielichy, misy, patery, sztućce, rozcinacze do listów,
zakładki do książek, medale, plakietki, breloki, przyrządy
chronometryczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

508936
(220) 2020 01 12
TURYK ŁUKASZ IMPORTEU, Łomianki
(znak słowno-graficzny)
BELTIMORE

(531)

27.05.01, 03.07.01, 03.07.02, 24.01.17, 24.01.18, 24.09.02,
24.09.03
(510), (511) 14 zegarki, bransoletki do zegarów, zegary wahadłowe, wyroby jubilerskie, biżuteria, wyroby z metali szlachetnych, 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów,
nie ujęte w innych klasach, skóry zwierzęce, skóry surowe,
walizy i torby podróżne, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, 25 paski skórzane do spodni, paski parciane do spodni, paski gumowe
do spodni, odzież, obuwie, nakrycia głowy, torby, torebki,
portfele, saszetki, etui, pokrowce.
(210) 508985
(220) 2020 01 14
(731) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra
(540) (znak słowno-graficzny)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 05.09.15, 01.15.05,
24.09.02, 24.09.03, 25.01.15
(510), (511) 30 musztardy, musztardy smakowe, musztardy
przyprawowe, majonezy, majonezy smakowe, majonezy
przyprawowe, sosy majonezowe smakowe, ketchupy, ketchupy smakowe, ketchupy przyprawowe, preparaty do przygotowywania sosów, sosy, sosy mięsne, sosy do sałatek, sosy
przyprawowe, sosy warzywne, sosy ziołowe, sosy do mięs,
sosy majonezowe, sosy sojowe, sosy pomidorowe, dressingi, pesto, ekstrakty warzywne i mięsne, aromaty i przyprawy
do żywności, ocet, marynaty do mięs.
509001
(220) 2020 01 14
Z.507344
(320) 2019 11 28
(330) PL
LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH
FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) DERMISS
(510), (511) 3 kosmetyki, pomady do celów kosmetycznych,
patyczki z watą do celów kosmetycznych, ekstrakty perfum,
preparaty do depilacji, preparaty kosmetyczne wspomagające
odchudzanie, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych,
olejki do celów kosmetycznych, masła do twarzy i ciała, płyny
po goleniu, błyszczyki do ust, maski kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych, peelingi do twarzy [kosmetyki], preparaty
do ochrony włosów przed słońcem, kosmetyki do rzęs, dezodoranty i antyperspiranty, sole do kąpieli, maski do pielęgnacji włosów, wazelina kosmetyczna, mgiełki do ciała, preparaty do pedicure, preparaty nawilżające [kosmetyczne], preparaty do opalania, serum do włosów, preparaty złuszczające do pielęgnacji
skóry [peelingi], kosmetyki upiększające, mydło dezodoryzujące, peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, nielecznicze
preparaty do pielęgnacji stóp, żele do masażu, inne niż do celów
medycznych, lakiery do paznokci, płyny do pielęgnacji włosów,
lakiery do włosów, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, kosmetyki do włosów, pomadki do ust, szminki do ust, preparaty do kąpieli, kremy kosmetyczne, kremy do twarzy, masło do rąk i ciała, woda
toaletowa, saszetki zapachowe do bielizny, środki do czyszczenia zębów, preparaty do makijażu, zestawy kosmetyków, kremy
chroniące przed słońcem [kosmetyki], tusze do rzęs, dezodoranty dla ludzi, nielecznicze preparaty do masażu, maści do celów
kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
szampony, barwniki do celów kosmetycznych, olejki do celów
perfumeryjnych, żele do stylizacji włosów, mydła i żele, żele
oczyszczające, odżywki do włosów, produkty perfumeryjne,
(210)
(310)
(731)
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preparaty do demakijażu, płyn do twarzy, płyny pielęgnacyjne,
płyny oczyszczające, mleczko kosmetyczne, olejki do masażu,
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, żele do włosów, płyny do układania włosów, esencje eteryczne, preparaty do golenia, mydła, środki odświeżające powietrze [zapachowe], kosmetyki do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
jamy ustnej i zębów, perfumy, preparaty ściągające do celów
kosmetycznych, olejki do kąpieli nielecznicze, nielecznicze produkty toaletowe, antyperspiranty w aerozolach, mydełka, płyny
kosmetyczne do demakijażu, preparaty do pielęgnacji włosów,
olejki toaletowe, serum do celów kosmetycznych, woda kolońska, kremy do rąk, preparaty do układania włosów, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, balsam odżywczy, aromaty [olejki aromatyczne], preparaty do pielęgnacji paznokci.
(210)
(731)
(540)
(540)

509007
(220) 2020 01 14
BEDNARZ GRZEGORZ WIRE SOLUTIONS, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
FASTONS

(531) 01.15.03, 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny do wytwarzania narzędzi i obrabiarki (narzędzia maszynowe), silniki (z wyjątkiem stosowanych
w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu
(z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), narzędzia
rolnicze o napędzie innym niż ręczny, inkubatory do jaj, automaty sprzedające, 8 narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), wyroby nożownicze, widelce, i łyżki, broń biała,
ostrza (maszynki do golenia), 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne,
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne,
do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku
lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, urządzenia do gaszenia ognia.
509142
(220) 2020 01 17
EWINNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e

(210)
(731)

19

(531) 27.05.01, 27.05.01, 24.09.02, 24.09.05, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie do zakładów, zakładów wzajemnych, oprogramowanie do gier, które wytwarza lub wyświetla wyniki zakładów dokonane przez maszyny do gier,
urządzenia do zakładów losowych, stacje do składania zakładów, 16 kupony z zakładami, 28 automaty do gier losowych,
35 usługi sprzedaży detalicznej gazet, czasopism, artykułów
piśmiennych, usługi agencji reklamowej, analiza marketingowa nieruchomości, 36 usługi finansowe, doradztwo finansowe, konsulting finansowy, elektroniczne usługi finansowe,
usługi finansowe dotyczące inwestycji, zarządzanie finansowe akcjami, usługi doradcze dotyczące nieruchomości,
usługi finansowe i konsultacyjne dotyczące nieruchomości,
pożyczki pod zastaw nieruchomości, usługi finansowania,
powiernictwa, pośrednictwa, wynajmu, wyceny, dzierżawienia nieruchomości, timesharing nieruchomości, usługi agencji nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami, inwestycje majątkowe, inwestycje w nieruchomości, 41 usługi
organizowania zakładów wzajemnych i gier losowych, usługi
organizowania zakładów sportowych, usługi organizowania
zakładów wzajemnych i gier losowych w sieci Internet, usługi organizowania zakładów w sieci Internet, usługi w zakresie
zakładów wzajemnych, usługi organizowania zakładów wzajemnych w sieci Internet, mianowicie zakładów na zdarzenia
wirtualne, zakładów na zdarzenia sportów elektronicznych,
zakładów na zdarzenia społeczne, usługi w zakresie zakładów sportowych, usługi w zakresie zakładów piłkarskich,
zakładów konnych, usługi w zakresie giełdy zakładów sportowych, wypożyczanie sprzętu do gier i zakładów losowych,
wypożyczanie stacji do składania zakładów.
509195
(220) 2020 01 20
ZAHIR&ZAHID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rollo zahir masala
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 broszury, etykiety z papieru lub kartonu, materiały opakowaniowe, 30 gotowe potrawy takie jak: tortilla,
kebab, wrap, zawijana kanapka typu wrap, kanapki, mięso
zapiekane w cieście, placki, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), tortille, 43 restauracja fast-food, bar szybkiej obsługi,
usługi barowe, przygotowanie żywości do konsumpcji, bary
szybkiej obsługi [snack-bary], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, usługi restauracyjne.
(210) 509356
(220) 2020 01 23
(731) AUTOMOBILKLUB POLSKI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) OGÓLNOPOLSKIE KRYTERIUM ASÓW RAJD
BARBÓRKA

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICE ON BATTERY

(531) 29.01.14, 27.05.01, 21.01.01, 07.01.08, 18.07.09
(510), (511) 35 wynajmowanie nośników reklamowych,
41 usługi sportowe i kulturalne, organizowanie zajęć sportowych, wynajmowanie urządzeń sportowych, zawody sportowe (organizowanie),organizowanie i prowadzenie konferencji, wynajmowanie obiektów sportowych.

(531) 27.05.01, 29.01.12, 15.09.02
(510), (511) 7 sprężarki, 11 urządzenia i instalacje do magazynowania energii w formie chłodu, urządzenia i instalacje
do zamrażania, urządzenia i instalacje grzewcze, urządzenia
i instalacje do magazynowania energii ze źródeł odnawialnych, wymienniki ciepła, pompy ciepła, 39 dostawa i dystrybucja energii, przechowywanie energii i paliw, usługi informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii, 40 usługi wytwarzania energii, wytwarzanie energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych, wynajem sprzętu do wytwarzania
energii elektrycznej, usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej.

509492
(220) 2020 01 27
ETA GLIWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eTa
(210)
(731)

509732
(220) 2020 02 03
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) PYSIAKI
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby na bazie mięsa.
(210)
(731)

509741
(220) 2020 02 03
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) PODLASIAK
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, wędliny, ekstrakty
mięsne, wyroby na bazie mięsa.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 9 urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, sprzęt telekomunikacyjny, elektryczne i elektroniczne
urządzenia i osprzęt dla infrastruktury kolejowej, 37 budowa infrastruktury kolejowej, budowa linii kolejowych,
konserwacja torów kolejowych, usługi budowlane i konstrukcyjne, budowa infrastruktury elektroenergetycznej
i telekomunikacyjnej, instalowanie systemów telewizji
przemysłowej, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, układanie kabli,
usługi w zakresie instalacji elektrycznych, instalacja urządzeń elektrycznych, serwisowanie sieci elektrycznych,
usługi układania przewodów elektrycznych, naprawa
sprzętu elektrycznego i instalacji elektroenergetycznych,
instalacja urządzeń do sterowania ruchem kolejowym,
42 projektowanie architektoniczne, projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie systemów inżynierii
budowlanej, usługi inżynieryjne dotyczące projektowania systemów łącznościowych, projektowanie instalacji
i urządzeń infrastruktury kolejowej, prace badawczo-rozwojowe w zakresie infrastruktury kolejowej, projektowanie techniczne i doradztwo w zakresie budowy infrastruktury elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.
(210)
(731)

509710
(220) 2020 02 03
MAR-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BUDOWNICTWO
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

509803
(220) 2020 02 03
RIVA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RIVA
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej finansowej, usługi zarządzania w zakresie zamówień w handlu,
usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem, usługi
agencji public relations, usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa,
reklama korespondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego
w radiu i telewizji, sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promocji towarów i usług, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, wynajem powierzchni reklamowych, agencje
informacji handlowej, oferowanie w mediach produktów dla
handlu detalicznego, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania rynku, badanie opinii
publicznej, prognozy ekonomiczne, powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie i sor(210)
(731)
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towanie danych w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi
edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów
reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów
sponsorowanych, pokazy towarów, prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, wycena działalności handlowej,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, kolportaż próbek reklamowych, pośredniczenie
w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe,
przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych,
promocja towarów, prowadzenie programów lojalnościowych, projektowanie i wykonywanie tymczasowych materiałów reklamowych wspomagających sprzedaż w punkcie
handlowym, rozdawanie materiałów reklamowych w punkcie sprzedaży, pozycjonowanie produktów na półkach sklepowych, wynajmowanie nośników reklamowych, doradztwo personalne, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy,
dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych,
wynajem pracowników, produkcja filmów reklamowych,
produkcja słuchowisk reklamowych i reklamowych utworów
muzycznych, usługi zaopatrywania osób trzecich w towary
przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe,
doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości,
ekspertyzy w działalności gospodarczej, 36 usługi pośrednictwa w sprawach finansowych oraz ubezpieczeniowych,
usługi doradztwa w sprawach finansowych oraz ubezpieczeniowych, usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych, działalność finansowa, usługi w zakresie operacji finansowych, doradztwo finansowe, sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów
wartościowych, sprzedaż za pośrednictwem Internetu papierów wartościowych, pośrednictwo i doradztwo przy
udzielaniu kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usług leasingowych, sprzedaży na raty, obsługa
transakcji finansowych dotyczących kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym, prowadzenie rachunków finansowych, prowadzenie rozliczeń
pieniężnych, pośrednictwo w transakcjach finansowych inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usługi w zakresie ubezpieczeń, prowadzenie analiz finansowych, ekspertyzy dla celów finansowych, informacja finansowa, ekspertyzy i wyceny dla celów podatkowych, usługi powiernicze, sporządzanie i publikowanie raportów i ocen ekonomiczno - finansowych przedsiębiorstw, opracowanie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych
osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji
finansowych, inwestycje kapitałowe, deponowanie walorów,
przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, maklerstwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe, agencje finansowe, agencje ściągania wierzytelności, usługi agencji pośrednictwa w handlu i wynajmu nieruchomości, usługi
inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych dotyczące nieruchomości, pozyskiwanie środków finansowych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego, sprzedaż
hurtowa i detaliczna nieruchomości z ryku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo
w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, kantory
wymiany walut, sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów
wartościowych i walut, sprzedaż za pośrednictwem Internetu papierów wartościowych i walut, pośredniczenie w trans-
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akcjach finansowych, emisja papierów wartościowych, emisja elektronicznych jednostek płatniczych, monetarnych,
pieniądza elektronicznego, emisja kryptowalut, transakcje finansowe na rynkach walutowych i towarowych, transakcje
finansowe na rynkach kryptowalut, 37 usługi budowlane,
budowa domów wielo oraz jednorodzinnych, budowa
obiektów przemysłowych, budowa obiektów usługowo-handlowych i biurowych, usługi budowlane dotyczące infrastruktury technicznej, prace remontowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe, usługi budowlane instalacyjne,
usługi informacji oraz nadzoru budowlanego, instalowanie
i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, tynkowanie, malowanie, uszczelnianie budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, asfaltowanie, układanie nawierzchni dróg, instalowanie
i naprawa urządzeń przeciwwłamaniowych, usługi generalnego wykonawcy i inwestora zastępczego robót budowlanych, wynajem sprzętu budowlanego, instalowanie i naprawa wind, 38 usługi w zakresie rozpowszechniania informacji
tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie zapewniania dostępu do stron w elektronicznej sieci informacyjnej,
usługi umożliwienia dostępu do programów telewizyjnych
oraz audycji radiowych na drodze cyfrowej, agencje informacyjne, agencje prasowe, umożliwianie dostępu do przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna,
usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych
baz danych, dostarczanie dostępu do zasobów informacyjnych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, internetowe portale społecznościowe, usługi w zakresie udostępniania i wynajmu dostępu do Internetu osobom trzecim,
internetowe platformy handlowe, internetowe platformy
dotyczące finansów, w tym obrotu kryptowalutami, 41 usługi edukacyjne, edukacja na odległość, nauczanie języków
obcych, usługi dotyczące organizowania szkoleń, kształcenie
praktyczne, informacja o edukacji, doskonalenie zawodowe,
publikowanie tekstów i książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, obsługa oraz udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, usługi rozrywkowe, usługi sportowe, usługi artystyczne, imprezy rozrywkowe i okolicznościowe, imprezy integracyjne (rozrywka), organizowanie imprez rozrywkowych, okolicznościowych, organizowanie imprez integracyjnych (rozrywka),
usługi związane z organizacją wypoczynku (usługi rozrywkowe i sportowe), organizowanie konkursów o charakterze
edukacyjnym i rozrywkowym, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie obozów sportowych, obsługa
urządzeń sportowych, obsługa urządzeń rozrywkowych, organizowanie przyjęć w dziedzinie rozrywki, parki rozrywki,
udostępnianie sprzętu do karaoke, wynajmowanie terenów
o przeznaczeniu sportowym i rozrywkowym, wypożyczanie
dekoracji filmowych i teatralnych, ustanawianie i wręczanie
nagród za osiągnięcia w dziedzinie finansów i nieruchomości, organizowanie konferencji popularno - naukowych i popularyzowanie wiedzy o finansach i rynkach nieruchomości,
42 usługi w zakresie tworzenia, utrzymania stron internetowych osobom trzecim, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, programowanie komputerowe,
projektowanie oprogramowania, projektowanie systemów
komputerowych dotyczących edukacji i finansów, konserwacja, wynajem, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, konwersja danych lub dokumentów
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na formę elektroniczną, aktualizacja, opracowanie, doradztwo, konserwacja, zwielokrotnianie, projektowanie, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, udostępnianie
miejsca na serwerze, analizy systemów komputerowych, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów, administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi, portalami
internetowymi o tematyce edukacyjnej i finansowej, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, tworzenie kluczy kryptograficznych kryptowalut do autoryzowania transakcji finansowych,
tworzenie oprogramowania do obsługi transakcji finansowych, usługi projektowania budynków, usługi projektowania
infrastruktury technicznej, architektura krajobrazu, projektowanie terenów zielonych, zieleńców i parków, usługi polegające na aranżacji wystroju wnętrz i dekorowania wnętrz, usługi doradztwa budowlanego, badania, opinie, ekspertyzy
i analizy techniczne w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, pomiary inwentaryzacyjne budowlane, usługi doradztwo w zakresie
ochrony środowiska, usługi opracowywania projektów technicznych związanych z ochroną środowiska, usługi w zakresie planowania urbanistycznego, 45 usługi prawne, przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych, badania prawne,
usługi świadczone przez wykwalifikowanych prawników
w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, usługi
świadczone przez wykwalifikowanych prawników w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej.
509868
(220) 2020 02 05
FARMLINE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubicz Górny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mojaapteka.pl
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13, 20.05.07, 26.11.12, 26.11.13
(510), (511) 3 preparaty higieniczne w postaci środków
toaletowych, kosmetyki, mydła, dezodoranty, olejki eteryczne, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, kremy, pasty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia i depilacji,
preparaty do opalania, preparaty do odchudzania, maseczki
kosmetyczne, przybory toaletowe i kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
dostosowane do użytku leczniczego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
witaminy do celów leczniczych, minerały wspomagające
leczenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych,
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów
leczniczych, suplementy diety do stosowania przez ludzi
w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu leczenia chorób,
dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze,
herbatki lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty
krwiopochodne do celów medycznych, insulina, wyroby
medyczne do celów leczniczych, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt do celów leczniczych, środki
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odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
preparaty higieniczne do celów medycznych, chusteczki odkażające, pieluchomajtki dziecięce, pieluszki dla niemowląt,
majtki higieniczne, podpaski higieniczne, pieluchy dla osób
nietrzymających moczu lub stolca, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne, protezy
kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały
do zszywania stosowane w chirurgii, dozowniki aerozoli
do celów medycznych, inhalatory, prezerwatywy, butelki
do karmienia, smoczki do butelek do karmienia, urządzenia
i przyrządy pomiarowe oraz kontrolne do celów medycznych, ciśnieniomierze, urządzenia do badania poziomu cukru, 35 reklama i marketing, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi związane ze sprzedażą detaliczną produktów
dla zdrowia, usługi związane ze sprzedażą produktów farmaceutycznych, sanitarnych, zaopatrzenia medycznego, kosmetycznych, pielęgnacyjnych, higienicznych, toaletowych,
spożywczych, suplementów diety, produktów dietetycznych i wyrobów medycznych, oferowanie produktów w sieci
Internet, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla
konsumentów, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i reklamowych, prowadzenie aptek, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, usługi reklamowe
za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, 44 usługi medyczne, usługi w zakresie higieny
i urody dla ludzi, usługi farmaceutyczne, usługi doradztwa
farmaceutycznego, udzielanie informacji farmaceutycznych,
usługi doradcze i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi, sanitarnymi, zaopatrzenia medycznego, kosmetycznymi, pielęgnacyjnymi, higienicznymi, toaletowymi,
spożywczymi, suplementami diety, produktami dietetycznymi i wyrobami medycznymi, usługi doradcze i informacyjne
świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi, sanitarnymi, zaopatrzenia medycznego, kosmetycznymi, pielęgnacyjnymi, higienicznymi,
toaletowymi, spożywczymi, suplementami diety, produktami dietetycznymi i wyrobami medycznymi, usługi doradcze
świadczone przez apteki, sporządzanie receptur w aptekach,
wydawanie środków farmaceutycznych i produktów farmaceutycznych, sanitarnych, zaopatrzenia medycznego, kosmetycznych, pielęgnacyjnych, higienicznych, toaletowych,
spożywczych, suplementami diety, produktów dietetycznych i wyrobów medycznych, usługi doradcze w zakresie
farmakologii.
509915
(220) 2020 02 11
BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)
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(531)

29.01.14, 27.05.01, 25.01.15, 26.01.16, 02.09.04, 02.09.15,
01.15.11
(510), (511) 28 puzzle, puzzle 3D, gry, w tym gry dla dzieci, gry - łamigłówki, gry planszowe, gry elektroniczne, gry
logiczne, karty do gry, układanki, układanki edukacyjne, zabawki, zabawki edukacyjne, maty edukacyjne dla dzieci, zabawki w postaci miarek wzrostu dla dzieci, maskotki, maskotki edukacyjne, artykuły sportowe, w tym piłki do gry, balony
do zabawy, latawce do zabawy, bańki mydlane do zabawy,
zabawki w postaci modeli edukacyjnych do składania, figurki
do zabawy, figurki edukacyjne do zabawy.
509916
(220) 2020 02 11
BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)
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(531) 26.01.02, 26.15.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 9 dyski kompaktowe (CD i DVD), inne dyski pamięci, 16 plakaty, artykuły biurowe, albumy, bloki listowe,
broszury, karty, koperty, materiały piśmienne, materiały do nauczania, materiały drukowane, kalendarze, obwoluty, podręczniki, pudełka kartonowe, publikacje drukowane, 35 analizy
kosztów, badania marketingowe, doradztwo specjalistyczne,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja
materiałów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
41 edukacja, informacja o edukacji, książki, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, pisanie tekstów innych niż reklamowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów [innych
niż teksty reklamowe], usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, 45 udzielanie licencji na towary i usługi dla osób trzecich.
510005
(220) 2020 02 10
BAMAR TECH SPÓŁKA JAWNA B. CZUB, M. WOLNIK,
Solec Nowy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAMAR TECH
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 25.01.15, 01.15.11, 02.09.04, 02.09.15, 20.01.11
(510), (511) 28 puzzle, puzzle 3D, gry, w tym gry dla dzieci, gry - łamigłówki, gry planszowe, gry elektroniczne, gry
logiczne, karty do gry, układanki, układanki edukacyjne, zabawki, zabawki edukacyjne, maty edukacyjne dla dzieci, zabawki w postaci miarek wzrostu dla dzieci, maskotki, maskotki edukacyjne, artykuły sportowe, w tym piłki do gry, balony
do zabawy, latawce do zabawy, bańki mydlane do zabawy,
zabawki w postaci modeli edukacyjnych do składania, figurki
do zabawy, figurki edukacyjne do zabawy.
510002
(220) 2020 02 10
FCPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4DX

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 26.04.15, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 40 oczyszczanie ścieków przemysłowych,
oczyszczanie wody, uzdatnianie wody [oczyszczanie wody],
usługi uzdatniania i oczyszczania wody, usługi oczyszczania
wody na miejscu, oczyszczanie ścieków z procesów przemysłowych, oczyszczanie ścieków, oczyszczanie ścieków pochodzących z procesów produkcyjnych elektrowni, oczyszczanie powietrza, kontrola zanieczyszczeń wody, obróbka
ścieków, demineralizowanie wody, odsalanie wody, osuszanie budynków, regeneracja wody, udzielanie informacji dotyczących usług uzdatniania wody, usługi neutralizowania
zapachów, usługi usuwania nieprzyjemnych zapachów, usługi uzdatniania wody [demineralizowanie], usługi w zakresie
uzdatniania wody, uzdatnianie wody.
510011
(220) 2020 02 10
BAMAR TECH SPÓŁKA JAWNA B. CZUB, M. WOLNIK,
Solec Nowy
(540) (znak słowny)
(540) bamartech
(510), (511) 40 oczyszczanie ścieków przemysłowych,
oczyszczanie wody, uzdatnianie wody [oczyszczanie wody],
usługi uzdatniania i oczyszczania wody, usługi oczyszczania
wody na miejscu, oczyszczanie ścieków z procesów przemysłowych, oczyszczanie ścieków, oczyszczanie ścieków pochodzących z procesów produkcyjnych elektrowni, oczyszczanie powietrza, kontrola zanieczyszczeń wody, obróbka
ścieków, demineralizowanie wody, odsalanie wody, osuszanie budynków, regeneracja wody, udzielanie informacji dotyczących usług uzdatniania wody, usługi neutralizowania
zapachów, usługi usuwania nieprzyjemnych zapachów, usługi uzdatniania wody [demineralizowanie], usługi w zakresie
uzdatniania wody, uzdatnianie wody.
(210)
(731)
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510020
(220) 2020 02 10
FCPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) 4 Dyscypliny realizacji
(510), (511) 9 dyski kompaktowe (CD i DVD), inne dyski
pamięci, 16 plakaty, artykuły biurowe, albumy, bloki listowe, broszury, karty, koperty, materiały piśmienne, materiały
do nauczania, materiały drukowane, kalendarze, obwoluty,
podręczniki, pudełka kartonowe, publikacje drukowane,
książki, 35 analizy kosztów, badania marketingowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej
i zarządzania kadrami, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, dystrybucja materiałów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 41 edukacja, informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie
książek, publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe],
usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, 45 udzielanie licencji na towary i usługi dla osób trzecich.
(210)
(731)

510137
(220) 2020 02 16
BOŻUCHOWSKI ANDRZEJ, MARCINIAK MAGDALENA
4 YOU SPÓŁKA CYWILNA, Luboń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Optyk 4 You

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 lupy [optyka], okulary [optyka], soczewki korekcyjne [optyka].
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[sorbety], lody z owocami, lody na bazie jogurtu [lody jako
główny składnik], mrożone wyroby cukiernicze zawierające
lody, napoje na bazie kawy zawierające lody (affogato), lody
wodne o smaku owocowym w postaci lizaków, desery lodowe, 35 sprzedaż detal/hurt lodów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami, 43 lodziarnie, kawiarnie, usługi kawiarni.
510254
(220) 2020 02 17
LAND ART PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) LAND ART PARK
(510), (511) 35 reklama, badania i analizy rynku, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, również prowadzonej on-line, a także dystrybucja materiałów reklamowych takich jak: materiały drukowane, artykuły papiernicze
i piśmiennicze, gazety, czasopisma, broszury, ulotki, plakaty,
afisze, kalendarze, książki, albumy, mapy, pamiątki, gadżety,
figurki z metali nieszlachetnych, figurki z metali szlachetnych, figurki, statuetki, breloki, bidony, kubki, plecaki, torby,
zabawki, odzież, nakrycia głowy, obuwie, 36 zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie parkami tematycznymi i parkami rozrywki, 39 organizowanie i prowadzenie wycieczek
ze zwiedzaniem i wypraw, zwiedzanie turystyczne, wypożyczanie pojazdów rekreacyjnych, 41 prowadzenie parków
tematycznych i parków rozrywki, usługi informacyjne dotyczące rekreacji, usługi w zakresie rekreacji, udostępnianie
obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej, udostępnianie
obiektów i sprzętu na potrzeby tematycznych parków rozrywki, organizowanie i obsługa konkursów edukacyjnych
i rozrywkowych, organizowanie i obsługa imprez rekreacyjnych, plenerowych, wypoczynkowych, okolicznościowych,
zjazdów, konferencji, kongresów, sympozjów, organizowanie
i obsługa koncertów, 43 udostępnianie miejsc noclegowych
w hotelach, udostępnianie obiektów kempingowych, usługi
hoteli i moteli, wypożyczanie namiotów i konstrukcji namiotowych, usługi restauracyjne i gastronomiczne w zakresie
prowadzenia barów, kawiarni, restauracji, ruchomych placówek gastronomicznych.
(210)
(731)

510332
(220) 2020 02 18
I.VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FF FACHURRA

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 08.01.18, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.16
(510), (511) 30 lody, słodycze, lody wielosmakowe, lody
owocowe, lody mleczne, lody włoskie, lody typu sandwich,
lody zawierające czekoladę, lody bez mleka, lody wodne

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi
handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do
czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące
farb, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami

510201
(220) 2020 02 14
PRZYGODA PATRYK BALTONA HANDEL HURT DETAL,
Bełchatów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYRÓB TRADYCYJNY LODY Przygody

Nr ZT29/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z oświetleniem, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do domowego sprzętu elektrycznego, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu
komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem audiowizualnym, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży
detalicznej wyrobów ogrodniczych, usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem ogrodniczym, usługi handlu detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami naściennymi, usługi handlu detalicznego w zakresie akumulatorów,
usługi handlu detalicznego w zakresie baterii, pomoc w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, w tym w szczególności biznesowe
usługi doradcze i konsultacyjne, usługi zarządzania biurowego
[dla osób trzecich], usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, usługi informacyjne dla konsumentów, informacje w zakresie wymienionych usług, 37 usługi sprzątania, usługi budowlane, usługi w zakresie remontów budynków, remont pojazdów, usługi wykonawców instalacji elektrycznych, usługi
w zakresie instalacji elektrycznych, usługi hydrauliczne, usługi
instalowania rur, usługi w zakresie konstrukcji hydraulicznych,
naprawa i konserwacja narzędzi ogrodniczych, odnawianie
instalacji klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa urządzeń do klimatyzacji, usługi czyszczenia
sprzętu klimatyzacyjnego, modernizacja instalacji do klimatyzacji budynków, regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, konserwacja systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych,
naprawa lub konserwacja urządzeń do klimatyzacji, usługi
uszczelniania otworów wentylacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji budynków, naprawa lub konserwacja urządzeń
klimatyzacyjnych [do celów przemysłowych], instalacja urządzeń do klimatyzacji do czystych pomieszczeń [clean room],
instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji,
serwis elektrycznych urządzeń konsumenckich, konserwacja,
serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, regularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania,
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regularne serwisowanie urządzeń do chłodzenia, regularne
serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, regularne serwisowanie urządzeń do suszenia, regularne serwisowanie urządzeń
do usuwania kurzu, serwis urządzeń elektronicznych, naprawa
urządzeń elektronicznych, czyszczenie mebli, tapicerowanie
mebli, lakierowanie mebli, renowacja mebli, malowanie mebli,
naprawa mebli, konserwacja mebli, instalacja mebli, naprawa
mebli kuchennych, stolarstwo meblowe [naprawa], konserwacja i naprawa mebli, instalowanie mebli na wymiar, instalacja
mebli w sklepach, naprawa i renowacja mebli, odnowa, naprawa i konserwacja mebli, udzielanie informacji dotyczących restauracji mebli, wynajem maszyn do czyszczenia mebli tapicerowanych, usługi szklarskie, usługi dezynfekcji, deratyzacja,
niszczenie szkodników, zwalczanie szkodników, wywóz odpadów [czyszczenie], zbieranie śmieci [zbiórka odpadów], usuwanie odpadów [usługi czyszczenia], wypożyczanie urządzeń
motoryzacyjnych do użytku przy wykopach, instalacja zamrażarek, instalacja systemów oświetleniowych, instalacja urządzeń elektrycznych, instalacja sprzętu audiowizualnego, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalacja urządzeń do gotowania, instalacja sprzętu do prania i kuchennego, instalacja,
konserwacja i naprawa sprzętu kuchennego, instalacja i naprawa sprzętu komputerowego, instalowanie odbiorników radiowych, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń wentylacyjnych, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja systemów do wentylacji
i usuwania kurzu, instalacja gazociągów, instalacja urządzeń
do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu, montaż instalacji
kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, instalacja sprzętu hydraulicznego, instalacja przewodów wodociągowych,
instalacja urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, instalacja
systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów
prądu, instalacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego
w samochodach, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu
grzewczego, montaż instalacji centralnego ogrzewania, montaż i naprawa instalacji grzewczych, instalacja urządzeń do zaopatrzenia w wodę, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, usługi
czyszczenia w zakresie sprzątania biur, usługi czyszczenia
w zakresie sprzątania gospodarstwa domowego, usługi czyszczenia przewodów wentylacyjnych, usługi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, usługi czyszczenia rur, usługi czyszczenia
kotłów, czyszczenie przemysłowe budynków, usługi czyszczenia przemysłowego, czyszczenie kominów, naprawa telewizorów, naprawa odkurzaczy, naprawa urządzeń oświetleniowych, naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń
oświetleniowych, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń
gospodarstwa domowego i kuchennych, naprawa odbiorników radiowych lub telewizyjnych, naprawa komputerów, naprawa telefonów, naprawa uszkodzonych komputerów, naprawa urządzeń fotograficznych, naprawa urządzeń elektronicznych, naprawa sprzętu komputerowego, naprawa i konserwacja smartfonów, instalowanie, konserwacja i naprawa
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych,
naprawa urządzeń do wentylacji, naprawa urządzeń do klimatyzacji, naprawa systemów doprowadzania gazu, usługi hydrauliczne, naprawa systemów kanalizacji, naprawa urządzeń
elektrycznych, naprawa sprzętu elektrycznego, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, montaż i naprawa instalacji
grzewczych, konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, naprawa i konserwacja urządzeń grzewczych, naprawa urządzeń
do zaopatrzenia w wodę, naprawa instalacji do zaopatrzenia
w wodę, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji
fotowoltaicznych, konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, obsługa i naprawa samochodów, naprawa mebli,
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stolarstwo [naprawa], naprawa okien, naprawa lub konserwacja urządzeń do klimatyzacji, naprawa i konserwacja urządzeń
do wentylacji, naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych,
instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno - kanalizacyjnych, naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń
oświetleniowych, naprawa lub konserwacja konsumenckich
urządzeń elektrycznych, konserwacja i naprawy instalacji
grzewczej, naprawa i konserwacja urządzeń grzewczych, instalowanie i konserwacja systemów nawadniających, konserwacja instalacji do zaopatrywania w wodę, montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

510351
(220) 2020 02 19
LIS ŁUKASZ, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
QUATTRO VOLPI

03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17,
29.01.06
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, analiza badan rynkowych, analiza trendów marketingowych, badania marketingowe, edytorskie usługi w dziedzinie
reklamy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, wizerunek (kreowanie-) [firmy, usługi, towaru], 41 produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne,
42 usługi związane z projektowaniem graficznym [sztuka],
utrzymywanie (tworzenie i -) stron internetowych dla osób
trzecich, projektowanie opakowań.
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(531) 29.01.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.02.01
(510), (511) 6 metalowe zbiorniki do przechowywania cieczy,
metalowe zbiorniki do przechowywania sprężonych gazów,
metalowe zbiorniki do przechowywania skroplonych gazów,
metalowe zbiorniki [kontenery], zbiorniki do magazynowania
gazu (z metalu), zbiorniki kompostowe z metalu, zbiorniki metalowe, zbiorniki metalowe do transportu gazów sprężonych,
zbiorniki metalowe do transportu gazów skroplonych, zbiorniki separacyjne z metalu, 12 zbiorniki paliwa do pojazdów,
zbiorniki niemetalowe [części do pojazdów], zbiorniki metalowe [części do pojazdów], zbiorniki paliwa [gazu] w pojazdach
(korki do -), zbiorniki paliwa z tworzyw sztucznych do pojazdów, zbiorniki paliwowe do pojazdów lądowych, 20 zbiorniki
z tworzyw sztucznych na paliwo [inne niż części pojazdów],
zbiorniki niemetalowe na paliwo ciekłe.
510412
(220) 2020 02 20
BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(554) (znak przestrzenny)
(540) Dłuuugie rysowanki

(210)
(731)

(531)

510362
(220) 2020 02 19
TALAPKA STANISŁAW PRODUKCJA I SPRZEDAŻ
OBUWIA, Sidzina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TALAPKA

(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 25 buty skórzane, buty damskie, buty męskie.

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 25.01.01
(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.
(210)
(731)
(540)
(540)

510437
(220) 2020 02 21
PRUSZYŃSKI HENRYK HANBUD, Bielsk Podlaski
(znak słowno-graficzny)
TANIE BLACHY TANIE BLACHY.PL

510388
(220) 2020 02 20
STAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STAKO

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 26.04.02
(510), (511) 6 blachy trapezowe, metalowe pokrycia dachowe, blachodachówki, blachodachówki modułowe, blacha
płaska, sztachety metalowe, ogrodzenia panelowe metalo-
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we, metalowe grzbiety dachu, akcesoria dachowe metalowe,
dachowe rynny metalowe, metalowe naroża dachu, zaczepy do metalowych płytek dachowych, metalowe barierki
ochronne, szalówka metalowa, bramy metalowe, metalowe
płyty dla budownictwa, kątowniki stalowe, klamry, konstrukcje metalowe, metalowe ogrodzenia, ogrodzenia budowlane
przenośne, ogrodzenia posesyjne metalowe, ogrodzenia żaluzjowe, metalowe panele konstrukcyjne, metalowe płyty konstrukcyjne, metalowe profile konstrukcyjne, metalowe profile
do suchej zabudowy, okna dachowe, metalowe pręty ogrodzeniowe, słupy metalowe jako elementy konstrukcyjne, metalowe sztachety, metalowe ogrodzenia panelowe, metalowe
akcesoria dekarskie, panele dachowe na rąbek, metalowe
ogrodzenia budowlane, wkręty dachowe, 35 usługi w zakresie
prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej, internetowej,
wysyłkowej oraz bezpośredniej pokryć dachowych, akcesoriów do wykończenia i zabezpieczania dachów, billboardów
reklamowych, konstrukcji metalowych i ich części, ogrodzeń
metalowych, paneli metalowych, plastikowych rynien dachowych, folii paroizolacyjnej, gąsiorów, membran dachowych,
warstwowych płyt ściennych, warstwowych płyt dachowych,
usługi w zakresie organizacji pokazów handlowych, wystaw
handlowych i reklamowych oraz promocji sprzedaży pokryć
dachowych, akcesoriów do wykończenia i zabezpieczania
dachów, billboardów reklamowych, konstrukcji metalowych
i ich części, ogrodzeń metalowych, paneli żaluzjowych metalowych, plastikowych rynien dachowych, folii paroizolacyjnej, gąsiorów, membran dachowych, warstwowych płyt
ściennych, warstwowych płyt dachowych, organizowanie
sprzedaży pokryć dachowych, akcesoriów do wykończenia
i zabezpieczania dachów, billboardów reklamowych, konstrukcji metalowych i ich części, ogrodzeń metalowych, paneli
metalowych, plastikowych rynien dachowych, folii paroizolacyjnej, gąsiorów, membran dachowych, warstwowych płyt
ściennych, warstwowych płyt dachowych, w trybie aukcji
i przetargów publicznych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej i Internetu pokryć dachowych, akcesoriów
do wykończenia i zabezpieczania dachów, billboardów reklamowych, konstrukcji metalowych i ich części, ogrodzeń
metalowych, paneli metalowych, plastikowych rynien dachowych, folii paroizolacyjnej, gąsiorów, membran dachowych,
warstwowych płyt ściennych, warstwowych płyt dachowych,
37 usługi dekarsko - blacharskie, wykonywanie pokryć dachowych, wykonywanie ogrodzeń, obróbki blacharskie, 40 obróbka mechaniczna elementów metalowych, obróbka metali,
obróbka blach: wykrawanie, wyginanie, cięcie, gięcie, zaginanie, zgrzewanie, spawanie, lutowanie, trapezowanie, foliowanie blach, zabezpieczanie (olejenie) blach ocynkowanych.
510508
(220) 2020 02 24
MEDFUTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MedFuture W ZGODZIE Z NATURĄ
(210)
(731)
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.13.01, 24.13.13, 24.13.17, 05.03.11
(510), (511) 5 suplementy diety.
510517
(220) 2020 02 22
GRABOWSKI DANIEL, GRABOWSKA URSZULA
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE VOLANT SPÓŁKA CYWILNA,
Nowe Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOLANT
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.03.01, 26.11.12, 26.13.25
(510), (511) 7 osprzęt do maszyn rolniczych, pługów śnieżnych, zgrabiarek, gładziarek [maszyn], kombajnów zbożowych, koparek jednoczerpakowych, koszy samowyładowczych, kosiarek, kultywatorów [maszyn], lemieszy pługów,
łuskarek ziarna, maszyn do pielenia, maszyn do robót ziemnych, maszyn do sortowania dla przemysłu, maszyn do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, maszyn kopiących rowy
[pługów], młocarni, podnośników [urządzeń], pras [maszyn
do celów przemysłowych], przenośników, przesiewaczy ziemi, piasku, kory, rozdrabniaczy [maszyn] do celów przemysłowych, sieczkarni, siewników [maszyn], snopowiązałek, transporterów pneumatycznych, ugniatarek mechanicznych,
urządzeń podnośnikowych, urządzeń przeładunkowych
do załadunku i wyładunku, wiązarek do siana, wyciągów
[dźwigów], wykończarek [maszyn drogowych], zamiatarek
drogowych [samojezdnych], żniwiarek, 12 osprzęt do ciągników i przenośników naziemnych [transporterów], mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, urządzenia sprzęgające do pojazdów lądowych, 35 usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej osprzętu do wyżej wymienionych maszyn, prezentowanie produktów w celu umożliwienia ich obejrzenia
i dokonania zakupu (usługi świadczone przez sklepy detaliczne, hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez
strony internetowe lub telesklepy).
510547
(220) 2020 02 24
CENTRUM MEDYCZNE TOMMED
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PROF-MED SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFMED Medycyna Pracy Specjaliści od zdrowia
(210)
(731)
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.02.01
(510), (511) 44 ambulatoryjna opieka medyczna, badania
medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, badania
poziomu cholesterolu, badania przesiewowe, badania przesiewowe dotyczące serca, badania przesiewowe osteoporozy, badania przesiewowe [skrinignowe], badania przesiewowe w zakresie chorób układu naczyniowego, badania psychologiczne, badania rentgenowskie w celach medycznych,
badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badanie osobowości do celów psychologicznych, badanie osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], ambulatoryjna opieka medyczna,
badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia,
badania poziomu cholesterolu, badania przesiewowe, badania przesiewowe dotyczące serca, badania przesiewowe
osteoporozy, badania przesiewowe [skrinignowe], badania
przesiewowe w zakresie chorób układu naczyniowego, badania psychologiczne, badania rentgenowskie w celach medycznych, badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badanie osobowości do celów psychologicznych, badanie osobowości [usługi
w zakresie zdrowia psychicznego], badanie słuchu, badanie
sprawności fizycznej, dopasowywanie okularów, doradztwo
dietetyczne, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości
medycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, doradztwo medyczne
w zakresie dermatologii, doradztwo medyczne w zakresie
redukcji masy ciała, doradztwo psychologiczne, doradztwo dietetyczne, doradztwo w zakresie diety i odżywiania
się, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone
przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, doradztwo związane z badaniem słuchu, doradztwo żywieniowe,
informacja medyczna, konsultacje medyczne, konsultacje
psychologiczne, konsultacje z dziedziny żywienia, leczenie
psychologiczne, medyczne badania osób, monitorowanie
pacjentów, obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, obrazowanie rentgenowskie do celów medycznych, opieka medyczna i zdrowotna, ośrodki zdrowia,
pomoc medyczna, poradnictwo medyczne, poradnictwo
medyczne związane z utratą słuchu, poradnictwo medyczne związane ze stresem, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo w zakresie odżywiania, poradnictwo związane
z terapią zajęciową, poradnictwo żywieniowe, poradnictwo
dietetyczne, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady psychologiczne, porady w zakresie farmakologii, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia,
profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne
doradztwo w zakresie żywienia, przeprowadzanie diagnozy
chorób, przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych,
przeprowadzanie testów narkotykowych u osób ubiegających się o pracę, przeprowadzanie testów psychologicznych
do celów medycznych, przeprowadzanie testów psychometrycznych do celów medycznych, przeprowadzanie badań
przesiewowych w zakresie czynników ryzyka wystąpienia
chorób układu sercowo-naczyniowego, przygotowywanie
profilów psychologicznych do celów medycznych, psychoterapia, świadczenie pomocy medycznej, świadczenie usług
badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworu płuc,
świadczenie usług badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworów, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, udostępnianie informacji medycznych w zakresie
dermatologii, udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udzielanie informacji dotyczących
medycyny, udzielanie informacji dotyczących badań fizykalnych, udzielanie informacji medycznej, udzielanie informa-
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cji w zakresie psychologii, udzielanie informacji zdrowotnej,
udzielanie informacji związanych z odżywianiem, udzielanie
informacji związanych z usługami medycznymi, udzielanie
porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, udzielanie
wiadomości i informacji w dziedzinie medycyny, usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, usługi analiz medycznych
związane z leczeniem pacjentów, usługi analiz medycznych
związane z diagnozowaniem raka, usługi analiz medycznych
związane z leczeniem osób, usługi badań krwi, usługi badań
medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, usługi badania cukrzycy, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, usługi diagnostyki medycznej
[testy i analizy], usługi diagnozy psychologicznej, usługi doradcze dotyczące farmaceutyków, usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, usługi doradcze i informacyjne
w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, usługi doradcze w zakresie
zdrowia, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie leczenia chorób zwyrodnieniowych,
usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, usługi informacji
medycznej, usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi
lecznicze w zakresie polepszania krążenia, usługi lekarskie,
usługi medyczne, usługi medyczne do celów diagnostyki
chorób ciała człowieka, usługi medyczne dotyczące leczenia raka skóry człowieka, usługi medyczne w zakresie oceny
stanu zdrowia, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób
ciała ludzkiego, usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, usługi medyczne w zakresie cukrzycy, usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego, usługi medyczne
w zakresie leczenia przewlekłego bólu, usługi dietetyków,
usługi obrazowania medycznego, usługi oceny medycznej, usługi okulistyczne, usługi pomocy medycznej, usługi
poradnictwa medycznego, usługi przesiewowych badań
wzroku, usługi psychologów, usługi psychoterapeuty,
usługi psychoterapeutyczne, usługi rentgenowskie, usługi świadczone przez dietetyków, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi doradcze w zakresie dietetyki, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, usługi testów audiologicznych, usługi w zakresie audiologii, usługi
w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie badań medycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej, usługi
w zakresie badania moczu, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi w zakresie medycyny regeneracyjnej,
usługi w zakresie ocen i badań psychologicznych, usługi
w zakresie oceny osobowości [usługi w zakresie zdrowia
psychicznego], usługi w zakresie oceny psychologicznej,
usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie psychologii pracy, usługi w zakresie psychologii
dla osób indywidualnych i grup, usługi w zakresie testów
psychologicznych, usługi w zakresie wkłuwania się do żył,
usługi w zakresie zarządzania stresem, usługi w zakresie
zdrowia psychicznego, usługi w zakresie zorganizowanej
opieki zdrowotnej, wykonywanie badań medycznych, zapewnianie leczenia medycznego, zapewnianie leczenia
psychologicznego.
(210) 510711
(220) 2020 02 25
(731) KAMIŃSKI MARIUSZ, Łodygowice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) eccohome

29

(540) CHRUPAŁY
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby na bazie mięsa.
510948
(220) 2020 04 09
MBENEFITS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B mbenefits.pl Benefity w Twoich rękach
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 07.03.11
(510), (511) 36 agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami.
(210)
(731)
(540)
(540)

510741
(220) 2020 02 28
KRYSIUKIEWICZ-FENGER ANNA CLINIC +, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
CLINIC + LIFE CARE

(531) 24.17.05, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 42 usługi naukowo - badawcze, w tym badania
bakteriologiczne obejmujące badania kliniczne, analizy i badania chemiczne, w tym usługi analityczne dotyczące medycyny, preparatów farmaceutycznych i biochemii, badania
biologiczne, 44 badania medyczne, poradnictwo medyczne,
kliniki medyczne, usługi medyczne, świadczenie pomocy
medycznej, usługi lekarskie, organizowanie leczenia medycznego, usługi w zakresie szczepień, usługi w zakresie badań lekarskich, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej,
usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie lekarskich
wizyt domowych, usługi medyczne w zakresie wydawania
orzeczeń lekarskich na odległość [tele-reporting], usługi telemedyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego.
510863
(220) 2020 03 02
WIECZOREK IWONA GOSPODARSTWO RYBACKIE
ZAWÓLCZE, Włosnowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RYBY Z SERCA NATURY GOSPODARSTWO RYBACKIE
ZAWÓLCZE
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 03.07.16, 03.07.17, 26.11.02, 26.11.08,
26.11.12
(510), (511) 29 konserwowane ryby, potrawy z ryb do spożycia, ryby, ryby solone, 31 ryby żywe.
510878
(220) 2020 03 02
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.12
(510), (511) 35 pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi
agencji importowo-eksportowych, agencje informacji handlowej, analizy kosztów, rozpowszechnianie reklam, fotokopiowanie, biura pośrednictwa pracy, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, audyt działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, uaktualnianie
materiałów reklamowych, kolportaż próbek, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi aukcyjne,
badania rynkowe, wyceny handlowe, badania biznesowe,
wypożyczanie materiałów reklamowych, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, publikowanie
tekstów reklamowych, reklama, reklamy radiowe, badania
w zakresie biznesu, usługi public relations, stenografia, reklamy telewizyjne, transkrypcja wiadomości [prace biurowe],
agencje reklamowe, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, komputerowe zarządzanie
plikami, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, badania opinii publicznej,
przygotowanie listy płac, rekrutacja personelu, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi sekretarskie, przygotowywanie zeznań podatkowych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych
abonentów], usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich,
reklama korespondencyjna, zarządzanie hotelami, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, organizowanie targów handlowych, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, usługi w zakresie nabywania dla osób
trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, usługi przeglądu prasy,
wynajem dystrybutorów automatycznych, przeprowadzanie
testów psychologicznych w celu selekcji personelu, usługi
w zakresie porównywania cen, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług
telekomunikacyjnych dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
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outsourcing [doradztwo biznesowe], tworzenie tekstów reklamowych, statystyczne zestawienia, usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, produkcja filmów reklamowych,
usługi menedżerskie dla sportowców, usługi marketingowe,
telemarketing, wypożyczanie stoisk handlowych, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji
dodatkowej, optymalizacja stron internetowych, reklama
typu „płać za kliknięcie”, usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców
pracujących jako wolni strzelcy, negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
rozwijanie koncepcji reklamowych, obsługa administracyjna
firm na zlecenie, usługi wypełniania zeznań podatkowych,
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich,
wynajem bilbordów [tablic reklamowych], opracowywanie
CV dla osób trzecich, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, administrowanie
programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], administrowanie
programami lojalności konsumenta, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa
biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, produkcja programów typu telezakupy,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, negocjowanie umów biznesowych dla osób
trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, usługi w zakresie wywiadu
konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego,
audyt finansowy, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki
i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi związane z listami prezentów, marketing ukierunkowany, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, reklama zewnętrzna, wsparcie
administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, marketing w ramach wydawania oprogramowania,
usługi relacji z mediami, usługi komunikacji korporacyjnej,
wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-workingu, usługi lobbingu handlowego, zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, obsługiwanie centrali telefonicznych na rzecz innych, profilowanie konsumentów do celów
komercyjnych lub marketingowych, usługi administracyjne
w zakresie skierowań lekarza, 36 organizowanie wynajmu
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe,
transakcje finansowe, wycena nieruchomości, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, organizacja zbiórek pieniężnych,
pożyczki [finansowanie], wycena finansowa [ubezpieczenia,
bankowość, nieruchomości], zarządzanie nieruchomością,
wynajem mieszkań, usługi gwarantowania ubezpieczeń
zdrowotnych, gwarantowanie ubezpieczeń na życie, wynajem zakwaterowania [mieszkania], doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, przetwarzanie płatności dokonanych
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za pomocą kart kredytowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, transfer elektroniczny
środków pieniężnych, informacja o ubezpieczeniach, pobieranie czynszu, wynajem powierzchni biurowej, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, sponsorowanie finansowe,
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem
strony internetowej, zarządzanie finansowe płatnościami
z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, wynajem biur do coworkingu, wyceny finansowe w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, usługi związane z majątkiem nieruchomym,
usługi portfela elektronicznego (usługi w zakresie płatności),
wymiana finansowa waluty wirtualnej, 38 transmisja programów radiowych, przesyłanie wiadomości, transmisja programów telewizyjnych, usługi telefonii konwencjonalnej i bezprzewodowej, agencje informacyjne, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, poczta elektroniczna, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości,
wypożyczanie modemów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wypożyczanie telefonów, transmisja satelitarna,
usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi
telekomunikacyjne], zapewnianie dostępu do globalnych
sieci komputerowych, wypożyczanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, zapewnianie dostępu do baz
danych, przesyłanie on-line kartek z życzeniami, transmisja
plików cyfrowych, usługi w zakresie wideokonferencji, udostępnianie forów internetowych on-line, transfer strumieniowy danych, transmisja wideo na żądanie, transmisja podkastów, wypożyczanie smartfonów, 41 usługi parków rozrywki,
usługi rozrywkowe, wynajem urządzeń kinematograficznych, usługi artystów estradowych, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], kursy korespondencyjne, kultura fizyczna, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego,
radiowe programy rozrywkowe, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, produkcja filmów, innych niż reklamowe, nauka gimnastyki, publikowanie książek, wynajem
odbiorników radiowych i telewizyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, przedstawienia teatralne
[produkcja], produkcja widowisk, udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, usługi związane z dyskotekami, informacja o edukacji, sprawdziany edukacyjne, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi pokazów filmowych, przedszkola, planowanie przyjęć [rozrywka], kształcenie praktyczne [pokazy], informacja o rekreacji, sport (wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów], wynajmowanie
stadionów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, chronometraż imprez
sportowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie konkursów piękności, rezerwowanie miejsc na pokazy, dubbing, organizowanie loterii, organizowanie balów, organizowanie widowisk [impresariat], wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wynajmowanie kortów
tenisowych, wypożyczanie kamer wideo, montaż taśm wideo, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, usługi gier oferowane w systemie on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, świadczenie usług
w zakresie karaoke, nocne kluby, udostępnianie publikacji
elektronicznych, nie do pobrania, fotoreportaże, fotografia,
doradztwo zawodowe, nagrywanie na taśmach wideo, pro-
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dukcja mikrofilmów, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], organizowanie i prowadzenie koncertów, usługi
w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów sportowych, usługi prezenterów muzyki, usługi trenera osobistego
[trening sprawności fizycznej], prowadzenie zajęć fitness,
produkcja muzyczna, wynajem urządzeń do gier, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, udostępnianie filmów
on-line nie do pobrania, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
pisanie scenariuszy, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, 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, prowadzenie wycieczek
wspinaczkowych z przewodnikiem, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, dystrybucja filmów, przekazywanie know-how [szkolenia], usługi edukacyjne świadczone
przez asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki,
usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, zapewnianie rankingów użytkowników w celach
rozrywkowych lub kulturalnych, wypożyczanie symulatorów
szkoleniowych, usługi oceny w zakresie sprawności fizycznej
do celów szkoleniowych, malowanie twarzy.
(210)
(731)
(540)
(540)

511005
(220) 2020 03 29
SKALNY SABINA,
(znak słowno-graficzny)
S Skalny

(531)

24.09.01, 24.09.05, 24.09.25, 25.07.08, 25.01.25, 27.05.01,
27.05.21, 27.05.22, 29.01.02
(510), (511) 25 okrycia wierzchnie, kurtki, płaszcze, swetry,
fraki, spodnie, bluzki, bluzy, bielizna, kardigany.

511006
(220) 2020 03 05
ENAMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEAPERFORMER
(210)
(731)

(531) 24.15.21, 24.15.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 komputerowe oprogramowanie użytkowe,
oprogramowanie, oprogramowanie adaptacyjne, oprogramowanie biurowe, oprogramowanie biznesowe, oprogra-
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mowanie diagnostyczne i do rozwiązywania problemów,
oprogramowanie dla serwerów internetowych, oprogramowanie do analizy danych biznesowych, stacje robocze
[sprzęt komputerowy].
(210) 511025
(220) 2020 03 05
(731) PROJPRZEM MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) projprzem
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe: konstrukcje wsporcze, podesty, pomosty i rampy przeładunkowe, metalowe
materiały budowlane, wyroby ślusarskie, metalowe bramy
przemysłowe i garażowe, konstrukcje przemysłowe i magazynowe, 7 maszyny krusząco-mielące dla przemysłu wydobywczego, chemicznego, cementowego, papierniczego,
kruszarki udarowe, kruszarki walcowo-szczękowe, kruszarki
szczękowe, kruszarki stożkowe, kruszarki o pionowej osi obrotu, dozowniki ślimakowe, odwadniacze kruszyw, granulatory, kruszarki młotkowe, gniotowniki do minerałów, cyklony
odpyleniowe, kruszarki walcowe, młyny pneumatyczne-suszące, młyny kulowe, młyny prętowe, separatory statyczne
i mechaniczne, podajniki, mieszalniki, przesiewacze rolkowe
i tarczowe, koparki kołowo-frezowe, przesiewacze rusztowe wibracyjne, suszarki bębnowe, młyny rurowe, przenośniki członowo-płytowe, przenośniki kubełkowe, frezarki
do kamienia, bębny korujące, traki wielopiłowe, podawacze
ścierniwa, prasy próżniowe, łamarnie samojezdne, ładowarki kołowe, maszyny i urządzenia do utylizacji odpadów
komunalnych jak: sita, przenośniki nadawy, biostabilizator,
oddzielacze przedmiotów twardych, przesiewacze wibracyjne, maszyny i urządzenia do aktywnej ochrony środowiska
jak: granulatory, rozdrabniacze, sortowniki, prażaki, systemy
parkingowe: automatyczne urządzenia parkingowe umożliwiające wielopoziomowe i wielopłaszczyznowe parkowanie
pojazdów, ruchome rampy załadowcze, windy, podnośniki,
przenośniki, podajniki parkingowe - mechaniczne, elektryczne, pneumatyczne, 19 rękawy i śluzy uszczelniające do ramp
i pomostów przeładunkowych, 37 budownictwo, kompleksowe usługi budowlane, budowa obiektów, naprawy,
remonty, konserwacja, modernizacja obiektów, kompleksowa realizacja inwestycji budowlanych, roboty instalacyjne,
prace konserwatorskie, nadzór budowlany, usługi nadzoru
technicznego inwestorskiego oraz sporządzania opinii dotyczących nieruchomości, wynajem narzędzi i sprzętu budowlanego, 42 usługi projektowe i architektoniczne w zakresie budownictwa, opracowania projektowe, urbanistyczne,
ekspertyzy budowlane, nadzór autorski jako nadzór wykonawczy w zakresie prac projektowo-budowlanych, usługi
projektowo-konstrukcyjne w zakresie maszyn i urządzeń dla
przemysłu i ochrony środowiska.
(210)
(731)
(540)
(540)

511063
(220) 2020 03 06
DZIEDZICKA EWA HOTEL OTTAVIANO, Świnoujście
(znak słowno-graficzny)
Hotel Ottaviano***

(531) 01.01.01, 01.01.04, 27.05.01
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, hotelowe usługi kateringowe,
informacja hotelowa, informacja na temat hoteli, organizowanie posiłków w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach, rezerwacja hotelowa na rzecz osób
trzecich, rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych,
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rezerwacja zakwaterowania w hotelach, rezerwacje hotelowe, rezerwacje miejsc w hotelach, świadczenie usług przez
hotele i motele, świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz
rezerwacji hoteli, świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, udostępnianie informacji
on-line dotyczących rezerwacji hotelowych, udostępnianie
miejsc noclegowych w hotelach, udostępnianie obiektów
i sprzętu wystawienniczego w hotelach, udzielanie informacji w zakresie hoteli, usługi agencji podróży w zakresie
dokonywania rezerwacji hotelowych, usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi biur
podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelu,
usługi doradcze w zakresie sprzętu i obiektów hotelowych,
usługi hoteli i moteli, usługi hotelowe, usługi hotelowe
dla uprzywilejowanych klientów, usługi restauracji hotelowych, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi
rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem internetu, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi
w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi
w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, wycena zakwaterowania
w hotelach, wypożyczanie pokryć podłogowych do hoteli, usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy,
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, zakwaterowanie na pobyt czasowy, usługi informacji, doradztwa
i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów,
usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, hotele dla zwierząt,
tymczasowe zakwaterowanie, pensjonaty dla zwierząt, pomieszczenia dla zwierząt, wynajmowanie kwater, zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni biurowej, zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, pomieszczenia dla zwierząt,
hotele i restauracje.
511069
(220) 2020 03 06
RIS MACHACZKA ROBERT MACHACZKA SZYMON
MACHACZKA SPÓŁKA CYWILNA, Liszki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MÓZGOŁEB ENERGY DRINK

(210)
(731)

(540) ESTETIQA

(531)

05.05.03, 05.05.20, 26.04.15, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.24,
29.01.12
(510), (511) 44 usługi kosmetyczne, usługi kosmetyczne
w zakresie wykonywania makijażu.
(210)
(731)
(540)
(540)

511126
(220) 2020 04 03
RYBAK PAULINA P.U.H. GABINET KOSMETOLOGII
ESTETIQA, Wągrowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

511292
(220) 2020 03 10
ICSEC SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
ICSEC

(531)

26.01.03, 27.05.01, 27.05.23, 27.05.02, 26.11.03, 26.11.08,
29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie zapewniające cyberbezpieczeństwo automatyki przemysłowej,
42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie,
opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, instalacje
oprogramowania, utrzymanie i naprawa oprogramowania,
doradztwo w zakresie oprogramowania.
511345
(220) 2020 04 02
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JANISZEWICACH,
Zduńska Wola
(540) (znak słowny)
(540) STRAŻOPOLY
(510), (511) 28 gry planszowe, karty do gry, karty na wymianę (gry karciane), gry.
(210)
(731)

511371
(220) 2020 03 11
BLINK.PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn
(540) (znak słowny)
(540) BLINK.PRO
(510), (511) 9 elektroniczne i mechaniczne urządzenia
pomiarowe w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
elektroniczne i mechaniczne urządzenia pomiarowe czasu
i precyzji reakcji, elektroniczne i mechaniczne urządzenia
pomiarowe zakresu pola widzenia peryferyjnego, elektroniczne i mechaniczne urządzenia pomiarowe koncentracji,
elektroniczne i mechaniczne urządzenia pomiarowe i diagnostyczne w zakresie psychofizyki, psychomotoryki i motoryki (w tym diagnostyki zaburzeń psychomotorycznych), in(210)
(731)

(531) 26.04.22, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje energetyzujące.
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teligentne urządzenia pomiarowe do pomiaru czasu reakcji
zawodników sportowych, analizy i budowy cyfrowego modelu zawodnika w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
10 elektroniczne i mechaniczne maszyny do rehabilitacji
w zakresie motoryki i psychomotoryki, inteligentne maszyny
do rehabilitacji w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
28 elektroniczne i mechaniczne maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, wydolnościowych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, motoryki.
(210)
(731)
(540)
(540)

511558
(220) 2020 03 16
FUTURE HEALTHCARE, SGPS, S.A., Estoril, PT
(znak słowno-graficzny)
Future healthcare

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie
nieruchomości, pożyczanie pod zastaw, wydawanie kart
przedpłaconych i bonów, usługi depozytów sejfowych, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, gromadzenie funduszy
i sponsorowanie finansowe, usługi w zakresie wyceny, oraz
wynajmowanie, wypożyczanie i leasing w zakresie wymienionych usług, zawarte w tej klasie oraz doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług, zawarte
w tej klasie, 44 usługi weterynaryjne, usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi w zakresie
pielęgnacji zwierząt, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla
ludzi, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, oraz
wynajmowanie, wypożyczanie i leasing w zakresie wymienionych usług, zawarte w tej klasie oraz doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług, zawarte
w tej klasie.
511609
(220) 2020 03 18
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
LEKI NATURY TADEUSZ POLAŃSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ryki
(540) (znak słowny)
(540) venoforton
(510), (511) 3 olejki aromatyczne, olejki eteryczne, balsamy,
inne niż do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych, błoto kosmetyczne do ciała, chusteczki nasączane
preparatami kosmetycznymi, dentystyczne płyny do płukania ust pozbawione substancji medycznych, dezodoranty
i antyperspiranty, dodatki do prania, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje do ciała, esencje do pielęgnacji
skóry, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kremy i balsamy
kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych, maseczki do skóry, masła do twarzy i ciała, mydła i żele, naturalne
olejki eteryczne, naturalne olejki do celów oczyszczających,
naturalne środki perfumeryjne, niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej, niemedyczne preparaty do kąpieli, olejki
do aromaterapii do użytku kosmetycznego, olejki do ciała
i twarzy, olejki do włosów, pasta do zębów, perfumy, pianki kosmetyczne, płyny pielęgnacyjne, płyny oczyszczające, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty do pedicure,
preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty
kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, puder do ciała,
pudry do stóp, pumeks, środki złuszczające skórę, szam(210)
(731)
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pony, talk kosmetyczny, żele do ciała, żele do twarzy, zioła
do kąpieli, 5 herbata lecznicza, dodatki dietetyczne, dodatki
odżywcze, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, farmaceutyki i naturalne
środki lecznicze, preparaty do kąpieli, lecznicze, środki sercowo-naczyniowe do celów medycznych, dietetyczne napoje
przystosowane do celów medycznych, dietetyczna żywność
do celów medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów
leczniczych, herbata ziołowa do celów leczniczych, kremy
do ciała do użytku farmaceutycznego, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, kremy ziołowe do celów medycznych,
lecznicze balsamy, lecznicze napary ziołowe, lecznicze ekstrakty ziołowe, lecznicze wyciągi ziołowe, leki dla ludzi, leki
przeciwzakrzepowe, leki ziołowe, maści lecznicze, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszanki ziołowe do użytku
medycznego, nalewki do celów medycznych, napary lecznicze, olejki lecznicze, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, plastry, materiały opatrunkowe, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty witaminowe i mineralne,
produkty farmaceutyczne do stosowania w hematologii,
przeciwbólowe plastry przeciwzapalne, suplementy diety,
suplementy ziołowe, szampony lecznicze, taśmy na żylaki,
toniki do celów leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych, wyciągi z ziół leczniczych, wywary do celów farmaceutycznych,
żele do ciała do użytku farmaceutycznego, zioła lecznicze,
lecznicze napoje mineralne, napoje witaminizowane, cukierki do celów leczniczych, 10 aparaty do masażu, aparaty
do mierzenia cholesterolu, aplikatory do leków, artykuły ortopedyczne, bandaże elastyczne, bandaże uciskowe, ciśnieniomierze, lecznicze wyroby pończosznicze, odzież, nakrycia
głowy i obuwie do celów medycznych, aparaty i podpory
do celów medycznych, odzież uciskowa do terapii medycznych, pończochy do celów leczniczych i profilaktycznych,
pończochy przeciwżylakowe, pulsomierze do celów medycznych, rajstopy uciskowe, rejestratory tętna, skarpetki
uciskowe do użytku medycznego lub terapeutycznego,
skarpety uciskowe zapobiegające zakrzepicy żył głębokich,
urządzenia do mierzenia poziomu cukru we krwi, urządzenia
do pomiaru uderzeń serca, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, 29 desery owocowe, desery mleczne,
ekstrakty do zup, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe
i warzywne, koncentraty na bazie owoców przeznaczone
do gotowania, koncentraty na bazie warzyw przeznaczone
do gotowania, koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, mieszanki owoców suszonych, mieszanki owoców
i orzechów, oleje i tłuszcze jadalne, owoce przetworzone,
przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie owoców, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona
roślin strączkowych, 30 batoniki, batony zbożowe i energetyczne, cukierki, batony i guma do żucia, cukry, naturalne
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele,
dodatki smakowe i przyprawy, ekstrakty z kawy, ekstrakty
przypraw, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów,
lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, marynaty,
muesli, napary ziołowe, napary nie dla celów medycznych,
napoje kawowe, napoje czekoladowe, nielecznicze słodycze,
ocet, sosy, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, propolis,
przetwory spożywcze na bazie ziaren, słodycze bez cukru,
słodycze, sól, przyprawy i dodatki smakowe, suszone zioła
do celów kulinarnych, syropy i melasa, zioła przetworzone,
zioła suszone, zioła konserwowane, zioła do celów spożywczych, ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, 32 bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, soki, woda, woda
niegazowana i gazowana, wyciągi do sporządzania napojów,
wody mineralne, woda wzbogacona odżywczo, woda pitna
z witaminami, syropy do napojów, napoje energetyzujące,
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napoje proteinowe, napoje węglowodanowe, napoje izotoniczne, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości
witamin, 33 ekstrakty napojów alkoholowych, nalewki, likiery, likiery ziołowe, napoje alkoholowe z wina i soku owocowego, preparaty do produkcji napojów alkoholowych,
wina, wymieszane napoje alkoholowe, napoje alkoholowe
z wyjątkiem piwa, esencje alkoholowe, napoje alkoholowe
wysokoprocentowe, napoje alkoholowe niskoprocentowe,
41 edukacja w zakresie odżywiania, zielarstwa, opieki zdrowotnej, kluby zdrowia, kultura fizyczna, edukacja medycyny
naturalnej i akademickiej, 44 aromatoterapia, fizjoterapia,
fizykoterapia, kliniki medyczne, salony masażu, opieka zdrowotna, usługi sanatoryjne, usługi farmaceutyczne w zakresie
sporządzania leków recepturowych, usługi w zakresie sporządzania suplementów diety, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, wyrobów medycznych.
511610
(220) 2020 04 28
LIVING FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzciel
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zioła Jędrzeja

(210)
(731)

(531) 19.11.01, 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 probiotyki (suplementy).
511619
(220) 2020 04 28
LIVING FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzciel
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Herbeauty Joy Day

(210)
(731)

(531) 01.03.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 probiotyki (suplementy).
(210)
(731)
(540)
(540)

511623
(220) 2020 03 18
SEIRA INVESTMENTS LTD., Limassol, CY
(znak słowno-graficzny)
ALUVER CASTINGS

Nr ZT29/2020

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 poręcze z rury metalowej i elementy do mocowania poręczy, półki metalowe i elementy do mocowania półek, haki do wieszania ubrań, elementy do mocowania siedzeń, w pojazdach przewożących ludzi, zamki i klamki metalowe do pojazdów przewożących ludzi, 11 płyty
grzejne i labiryntowe do instalacji wytwarzania pary wodnej, 40 usługi dla osób trzecich w zakresie, odlewanie różnych elementów z metali lekkich, obróbka mechaniczna
elementów metalowych, łączenie elementów metalowych
poprzez, lutowanie, zgrzewanie, spawanie, cięcie laserowe
przedmiotów metalowych, platerowanie przedmiotów
metalowych.
511745
(220) 2020 03 23
SEVITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sevitel
(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 alarmy pożarowe, analizatory powietrza, anemometry, barometry, czujniki, czujniki ciśnienia, dozymetry,
gazometry, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, interfejsy komputerowe, komputery, mierniki, nadajniki sygnałów elektronicznych, obwody drukowane, omomierze, oprogramowanie
komputerowe nagrane, programy komputerowe, programy komputerowe nagrane, przetwornice elektryczne, przyrządy pomiarowe, skrzynki rozdzielcze, sprzęt do gaszenia
ognia, szafy rozdzielcze, tablice rozdzielcze, tablice sterownicze, urządzenia do analizy gazu, urządzenia do pomiaru
ciśnienia, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia pomiarowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wilgotnościomierze, wskaźniki temperatury, wykrywacze, wykrywacze
dymu, wyłączniki samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane, 37 instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, montaż i naprawa instalacji
alarmowych przeciwpożarowych, 38 łączność poprzez sieć
światłowodów, łączność poprzez terminale komputerowe,
łączność telefoniczna, przesyłanie informacji, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem
telekomunikacji, 42 analizy systemów komputerowych,
badania techniczne, instalacja oprogramowania komputerowego, inżynieria techniczna, kalibrowanie, cechowanie,
programowanie komputerów, projektowanie systemów
komputerowych, kontrola jakości, opracowywanie projektów technicznych, aktualizacja oprogramowania komputerowego.
(210) 511814
(220) 2020 03 24
(731) SKIBA MARIA-MAGDALENA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT29/2020
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(540) Inspirujące Rozmowy

(531) 02.01.23, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy kosztów, audyt
działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania
opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, impresariat
w działalności artystycznej, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do komputerowej bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania
oprogramowania, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów
handlowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie
scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub
marketingowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line 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, stenografia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla
nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych,
tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi agencji importowo - eksportowych, usługi aukcyjne,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line w za-
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kresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz
do pobrania, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł
sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi komunikacji
korporacyjnej, usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla
sportowców, usługi modelek i modeli do celów reklamowych
lub promocji sprzedaży, usługi pośrednictwa biznesowego
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych, inwestorów
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi przeglądu prasy,
usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi
public relations, usługi relacji z mediami, usługi sekretarskie,
usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego,
usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny
handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów
reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-workingu,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zapewnianie rankingów
użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub
reklamowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie
w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących
jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 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, dubbing, dystrybucja filmów, edukacja religijna,
fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej,
kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, malowanie twarzy, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów,
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 konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, pisanie
scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla artystów,
produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek
wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek
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z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia
teatralne [produkcja], 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), rezerwowanie miejsc
na pokazy, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem
pojazdów], sporządzanie napisów [np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkoły [edukacja], telewizyjne
usługi rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie języka migowego, tresura zwierząt, udostępnianie filmów on-line
nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu do gry
w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego,
udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi agencji
dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych,
usługi biblioteczne, usługi bibliotek objazdowych, usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki, usługi edukacyjne świadczone przez
szkoły, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka lub
nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi
oceny w zakresie sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, usługi orkiestry, usługi parków rozrywki, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane
przy pomocy symulatorów, usługi technika oświetlenia
na potrzeby realizacji imprez, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usługi w zakresie
inżynierii dźwięku do obsługi imprez, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie obozów wakacyjnych
[rozrywka], usługi w zakresie opracowania graficznego, inne
niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi związane z dyskotekami, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń kinematograficznych, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie aparatury
oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie symulatorów szkoleniowych, wypożyczanie taśm wideo, wystawianie spektakli
na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, zapewnianie
rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

511841
(220) 2020 03 25
KUNA KRZYSZTOF MADEMEDIA, Świdnik
(znak słowno-graficzny)
BRAAAP!

Nr ZT29/2020

(531) 26.04.18, 24.17.04, 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie, odzież, 32 napoje orzeźwiające, napoje
odalkoholizowane, piwo i produkty piwowarskie, napoje
bezalkoholowe, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
usługi w zakresie handlu odzieżą i napojami, usługi informacyjne dla konsumentów.
(210)
(731)
(540)
(540)

511877
(220) 2020 03 25
DOLISTOWSKI MICHAŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Amygdala Centrum Psychologiczne

(531) 03.11.02, 03.11.03, 27.05.01
(510), (511) 44 opieka medyczna i zdrowotna.
(210) 511878
(220) 2020 03 25
(731) CITKÓW ŁUKASZ LC INVEST, Grodków
(540) (znak słowny)
(540) NETWORKINGOWA KAWA
(510), (511) 35 organizacja spotkań biznesowych, organizacja eventów (wydarzeń) biznesowych, 41 organizacja szkoleń, organizacja eventów (wydarzeń) szkoleniowych, organizacja kursów i warsztatów szkoleniowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

511951
(220) 2020 03 29
TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
WINE OF MACEDONIA MAKEDONSKA ISTORIJA
MUSCAT medium dry white wine

Nr ZT29/2020
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(531) 03.07.19, 05.11.11, 17.02.04, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 wina macedońskie.
(210)
(731)
(540)
(540)

511953
(220) 2020 03 29
TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
Castillo Verde VINO TINTO SEMI DULCE PRODUCTO
DE ESPAÑA

(531)

05.13.25, 05.05.20, 05.11.11, 07.01.01, 24.11.18, 25.01.01,
25.07.08, 27.05.01, 27.05.22, 27.05.02, 29.01.15
(510), (511) 33 wina hiszpańskie.
(210)
(731)
(540)
(540)

511992
(220) 2020 03 27
WALA LECH, Szczyrk
(znak słowno-graficzny)
Walówka
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(531) 01.03.02, 01.07.06, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery służące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek
i przesyłek wymagające zachowania odpowiedniej temperatury, 7 urządzenia automatyczne zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmowania sortowania i wydawania paczek
i przesyłek wymagające zachowania odpowiedniej temperatury oraz części do tych urządzeń, urządzenia automatyczne
wyposażone w systemy chłodzące, 9 urządzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmowania
sortowania i wydawania paczek i przesyłek wymagające
zachowania odpowiedniej temperatury oraz części do tych
urządzeń, programy komputerowe do obsługi elektronicznych systemów powiadamiania za pośrednictwem SMS lub
Internetu, urządzenia elektroniczne wyposażone w systemy chłodzące, 35 wynajmowanie powierzchni reklamowej,
usługi w zakresie kolportażu materiałów reklamowych, usługi rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, usługi publikowania tekstów reklamowych, 39 usługi w zakresie transportu, pakowania, przechowywania i dostarczania przesyłek
i paczek do automatycznych urządzeń pocztowych, usługi
kurierskie, dostarczanie przesyłek adresowych, dostarczanie
towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie informacji o składowaniu towarów oraz o transporcie towarów.
(551) wspólne prawo ochronne
512060
(220) 2020 03 30
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW

(210)
(731)

(531) 06.01.02, 27.05.01
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości i majątku.
512019
(220) 2020 03 27
INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków; INPOST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InPost Lodówkomat
(210)
(731)

(531) 05.01.05, 05.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, mięso mrożone, suszone, konserwowe, gotowane i półprzetworzone, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, wędliny, gotowe dania na bazie mięsa, ryb,
owoców morza, gotowe dania na bazie warzyw i/lub owoców, warzywa konserwowe, mrożone, suszone i gotowane,
konserwowe, mrożone, suszone lub gotowane ziemniaki,
konserwowe, suszone lub gotowane grzyby, dziczyzna, ryby
i produkty spożywcze pochodzące z morza, wszystkie te
produkty w postaci wyciągów, zup, galaretek, past (do smarowania pieczywa), konfitur, gotowanych potraw, mrożonych
lub w proszku, oleje i tłuszcze jadalne, zupy, skoncentrowane
zupy, preparaty do przyrządzania zup, kostki rosołowe, wywar, bulion, także w postaci kostek, tabletek lub proszku, preparaty do produkcji bulionu, rosoły w koncentratach, mleko
ryżowe do celów kulinarnych, owoce i żywność z białkiem
z ziarna, używane jako substytuty mięsa, pasty z warzyw,
owoców, białek zbożowych lub substytutów mięsa, gotowe
posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, burgery
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warzywne, wędliny wegetariańskie, kiełbaski wegetariańskie,
substytuty mięsa na bazie warzyw, hummus [pasta z ciecierzycy], sałatki na bazie hummusu, dipy, sałatki owocowe,
sałatki warzywne, pasty na bazie hummusu, 30 mąka, chleb,
drożdże, ciasto, wypieki, ryż, makaron, kluski, produkty spożywcze na bazie ryżu, mąki, mąki owsianej lub mąki zbożowej, także w postaci dań gotowanych, sosy, sos sojowy, produkty do aromatyzowania lub przyprawiania artykułów spożywczych, przyprawy jadalne, przyprawy, sosy do sałatek,
majonezy, musztarda, ocet, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, gotowe przystawki i posiłki składające się
głównie z makaronu, pizza.
512062
(220) 2020 03 30
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW
(210)
(731)

(531) 05.01.05, 05.03.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, mięso mrożone, suszone, konserwowe,
gotowane i półprzetworzone, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, wędliny, gotowe dania na bazie mięsa, ryb, owoców
morza, gotowe dania na bazie warzyw i/lub owoców, warzywa konserwowe, mrożone, suszone i gotowane, konserwowe,
mrożone, suszone lub gotowane ziemniaki, konserwowe, suszone lub gotowane grzyby, dziczyzna, ryby i produkty spożywcze pochodzące z morza, wszystkie te produkty w postaci
wyciągów, zup, galaretek, past (do smarowania pieczywa),
konfitur, gotowanych potraw, mrożonych lub w proszku, oleje i tłuszcze jadalne, zupy, skoncentrowane zupy, preparaty
do przyrządzania zup, kostki rosołowe, wywar, bulion, także
w postaci kostek, tabletek lub proszku, preparaty do produkcji
bulionu, rosoły w koncentratach, mleko ryżowe do celów kulinarnych, owoce i żywność z białkiem z ziarna, używane jako
substytuty mięsa, pasty z warzyw, owoców, białek zbożowych
lub substytutów mięsa, gotowe posiłki składające się głównie
z substytutów mięsa, burgery warzywne, wędliny wegetariańskie, kiełbaski wegetariańskie, substytuty mięsa na bazie warzyw, hummus [pasta z ciecierzycy], sałatki na bazie hummusu,
dipy, sałatki owocowe, sałatki warzywne, pasty na bazie hummusu, 30 mąka, chleb, drożdże, ciasto, wypieki, ryż, makaron,
kluski, produkty spożywcze na bazie ryżu, mąki, mąki owsianej
lub mąki zbożowej, także w postaci dań gotowanych, sosy,
sos sojowy, produkty do aromatyzowania lub przyprawiania
artykułów spożywczych, przyprawy jadalne, przyprawy, sosy
do sałatek, majonezy, musztarda, ocet, przetworzone nasiona
do użytku jako przyprawa, gotowe przystawki i posiłki składające się głównie z makaronu, pizza.

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

Nr ZT29/2020

512078
(220) 2020 03 30
KOSPEL SPÓŁKA AKCYJNA, Koszalin
(znak słowno-graficzny)
KOSPEL

(531)

26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.12,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 elektryczne przepływowe podgrzewacze
wody, elektryczne ogrzewacze wody, elektryczne kotły centralnego ogrzewania, wymienniki i zasobniki ciepłej wody
użytkowej, pompy ciepła, kolektory słoneczne [ogrzewanie],
wytwornice pary.
512100
(220) 2020 03 31
DEAD SEA JORDAN TRADE INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MERACTiV

(210)
(731)

(531) 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, kosmetyki, olejki eteryczne, płyny do pielęgnacji włosów, wody toaletowe, perfumy,
dezodoranty osobiste, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do golenia, płyny po goleniu, kremy kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne
do opalania się, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, esencje eteryczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
szampony, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze,
sole morskie do kąpieli, maseczki kosmetyczne, olejki do masażu, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki
złuszczające naskórek, błoto i osady kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty do aromaterapii, olejki kąpielowe,
błoto do kąpieli, 5 preparaty z mikroelementami, preparaty
witaminowe, dodatki mineralne do żywności, suplementy
mineralne do żywności, wody mineralne do celów leczniczych, napoje lecznicze, zioła lecznicze, korzenie lekarskie,
oleje lecznicze, tłuszcze do celów medycznych, lotony do celów farmaceutycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, wywary do celów farmaceutycznych, maści do celów
farmaceutycznych, preparaty na porost włosów, preparaty
medyczne do odchudzania, preparaty balsamiczne do celów leczniczych, sole do celów medycznych, sole sodowe
do celów leczniczych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry i kąpieli, zwłaszcza do celów terapeutycznych,
sole wód mineralnych, sole do kąpieli mineralnych, okłady,
borowina lecznicza, błoto i osady do okładów leczniczych,
zioła do palenia do celów leczniczych.
512106
(220) 2020 03 31
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO MDR
CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) EXOR GROUP
(510), (511) 35 doradztwo podatkowe, usługi księgowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych i innych ewidencji dla celów
podatkowych, sporządzanie deklaracji podatkowych i spra(210)
(731)

Nr ZT29/2020
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wozdań finansowych, usługi konsultingowe w zakresie księgowości, usługi z zakresu przygotowywania list płac, administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich, usługi działu
kadr, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, doradztwo ekonomiczne, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, analizy
kosztów, ekspertyzy w działalności gospodarczej, analizy
rynkowe, audyt, wyceny działalności gospodarczej, przedsiębiorstw, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych,
usługi rekrutacji pracowników, udostępnianie pracowników,
usługi administracyjno-biurowe, opracowywanie dokumentów i analiz, usługi reklamowe, 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, ekspertyzy dla celów fiskalnych, ekspertyzy
do celów podatkowych, zarządzanie majątkiem i majątkiem
nieruchomym, obsługa wierzytelności, zarządzanie finansami, 41 usługi edukacyjne, zwłaszcza w zakresie wiedzy podatkowej i prawnej, organizowanie konferencji, kongresów,
seminariów i szkoleń w zakresie wiedzy podatkowej i prawnej, usługi wydawnicze, 45 usługi prawne, w tym zastępstwo
prawne i procesowe, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania i księgowości, usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, sporządzanie analiz i opinii prawnych
przez ekspertów, dostarczanie informacji prawnych, usługi
prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, mediacje.
512107
(220) 2020 03 31
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO MDR
CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXOR GROUP Zespół Ekspertów Biznesowych

(210)
(731)

(531) 25.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo podatkowe, usługi księgowe,
prowadzenie ksiąg rachunkowych i innych ewidencji dla
celów podatkowych, sporządzanie deklaracji podatkowych
i sprawozdań finansowych, usługi konsultingowe w zakresie księgowości, usługi z zakresu przygotowywania list
płac, administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich,
usługi działu kadr, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo ekonomiczne, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, analizy kosztów, ekspertyzy w działalności gospodarczej, analizy rynkowe, audyt, wyceny działalności gospodarczej, przedsiębiorstw, przedsięwzięć gospodarczych
i organizacyjnych, usługi rekrutacji pracowników, udostępnianie pracowników, usługi administracyjno-biurowe,
opracowywanie dokumentów i analiz, usługi reklamowe,
36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, ekspertyzy
dla celów fiskalnych, ekspertyzy do celów podatkowych,
zarządzanie majątkiem i majątkiem nieruchomym, obsługa
wierzytelności, zarządzanie finansami, 41 usługi edukacyj-
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ne, zwłaszcza w zakresie wiedzy podatkowej i prawnej, organizowanie konferencji, kongresów, seminariów i szkoleń
w zakresie wiedzy podatkowej i prawnej, usługi wydawnicze, 45 usługi prawne, w tym zastępstwo prawne i procesowe, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania
i księgowości, usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, sporządzanie analiz i opinii prawnych przez
ekspertów, dostarczanie informacji prawnych, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
mediacje.
512108
(220) 2020 03 31
RUDY MAREK KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA,
Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MR MAREK RUDY KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 doradztwo podatkowe, usługi księgowe,
prowadzenie ksiąg rachunkowych i innych ewidencji dla
celów podatkowych, sporządzanie deklaracji podatkowych
i sprawozdań finansowych, usługi konsultingowe w zakresie księgowości, usługi z zakresu przygotowywania list
płac, administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich,
usługi działu kadr, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo ekonomiczne, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, analizy kosztów, ekspertyzy w działalności gospodarczej, analizy rynkowe, audyt, wyceny działalności gospodarczej, przedsiębiorstw, przedsięwzięć gospodarczych
i organizacyjnych, usługi rekrutacji pracowników, udostępnianie pracowników usługi administracyjno-biurowe,
opracowywanie dokumentów i analiz, usługi reklamowe,
36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, ekspertyzy
dla celów fiskalnych, ekspertyzy do celów podatkowych,
zarządzanie majątkiem i majątkiem nieruchomym, obsługa
wierzytelności, zarządzanie finansami, 41 usługi edukacyjne, zwłaszcza w zakresie wiedzy podatkowej i prawnej, organizowanie konferencji, kongresów, seminariów i szkoleń
w zakresie wiedzy podatkowej i prawnej, usługi wydawnicze, 45 usługi prawne, w tym zastępstwo prawne i procesowe, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania
i księgowości, usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, sporządzanie analiz i opinii prawnych przez
ekspertów, dostarczanie informacji prawnych, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
mediacje.
(210)
(731)

512112
(220) 2020 03 31
DAKRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dakri

(531) 05.07.02, 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, bułki, chałwa, chleb, ciasta, krakersy, paszteciki, pieczywo imbirowe, piernik, placki,
suchary, tortille, żywność na bazie mąki.
512196
(220) 2020 04 05
HONEYCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Honeychem

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne
oraz surowce naturalne, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], mieszaniny
chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności
i napojów, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty
i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, skrobia przeznaczona dla procesów produkcyjnych i przemysłu,
sole do celów przemysłowych, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone,
nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, tworzywa sztuczne w postaci surowców, tworzywa sztuczne w postaci nieprzerobionej,
tworzywa sztuczne w postaci surowej, żywice syntetyczne
i nieprzetworzone, detergenty przeznaczone dla procesów
produkcyjnych i przemysłu.
512228
(220) 2020 04 03
DWOJAK TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JIGGAWEAR
(210)
(731)

(531) 24.09.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
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512274
(220) 2020 04 03
EMBIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EMBIQ

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, urządzenia
sztucznej inteligencji, mierniki inteligentne, kontrolery (regulatory), czujniki i detektory, urządzenia do monitorowania,
urządzenia do testowania i kontroli jakości, urządzenia pomiarowe, do liczenia, wyrównywania i kalibracji, urządzenia
numeryczne wskazujące położenie, urządzenia i przyrządy
do sprawdzania [nadzorowania], urządzenia przetwornikowe, urządzenia rejestrujące wyniki pracy, urządzenia do analizy fizycznej [inne niż do celów medycznych], uniwersalne
analizatory zakłóceń, diagnostyczna aparatura testująca,
inna niż do celów medycznych, elektroniczne przyrządy
sterujące, automatyczne wskaźniki wysokości, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli
funkcjonowania i statusu systemów bezpieczeństwa, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub systemów
elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, analizatory
powietrza, analizatory spalin, analizatory energii elektrycznej,
alarmy i urządzenia ostrzegawcze, aparatura sygnalizacyjna,
czujniki do ochrony prywatności, czujniki dymu, elektryczne
i elektroniczne urządzenia i przyrządy zabezpieczające, elektroniczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych,
elektroniczne systemy zabezpieczające do sieci domowej,
instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, karty kodowane
z funkcjami zabezpieczenia do celów identyfikacyjnych,
mechanizmy kontroli dostępu, urządzenia elektroniczne
do monitoringu, urządzenia i instrumenty sygnalizacyjne,
urządzenia zabezpieczające i ochronne, komponenty elektryczne i elektroniczne, urządzenia do nieprzerywalnego
zasilania energii [zasilacze UPS], analizatory obrazów, elektroniczne systemy kontrolne do maszyn, elektroniczne systemy
kontrolne, karty zawierające mikroprocesory, przetworniki
pomiarowe, programowalne analizatory stanów logicznych,
serwery do automatyzacji biur i domu, sprzęt do przetwarzania danych, czytniki kart, moduły pamięciowe, pamięci
elektroniczne, urządzenia pamięci, urządzenia pamięci oprogramowania sprzętowego, oprogramowanie komputerowe
do użytku we wdrożeniu Internetu rzeczy [loT], aparatura
do komunikacji sieciowej, adaptery częstotliwości radiowej,
akcesoria do montowania odbiorników radiowych, anteny
jako urządzenia komunikacyjne, aparaty nadawczo-odbiorcze, aparatura łącznościowa, automatyczne urządzenia przełącznikowe [dla telekomunikacji], bezpieczniki do urządzeń
telekomunikacyjnych, bezprzewodowe urządzenia do transmisji na wysokich częstotliwościach, bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne do transmisji treści multimedialnych,
bezprzewodowy sprzęt nadawczy i odbiorczy, bramki szumów, cyfrowe odbiorniki radiowe (DAB), cyfrowe procesory
sygnałów, części i akcesoria do urządzeń komunikacyjnych,
elektroniczne urządzenia do przesyłania sygnałów audio,
elektroniczne urządzenia telekomunikacyjne, elektryczne
urządzenia telekomunikacyjne, elektryczne urządzenia łącznościowe, elektryczne wzmacniacze sygnałów dźwiękowych, filtry częstotliwości radiowych, filtry do tłumienia zakłóceń radiowych, instalacje do komunikacji elektronicznej,
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instalacje szerokopasmowe, interfejsy komunikacyjne, kodery obsługiwane głosowo, komórkowe urządzenia do transmisji radiowych, koncentratory połączeń, modulatory, demodulatory, modulatory częstotliwości radiowych, modulatory
częstotliwości, modulatory kodowania, nadajniki cyfrowe,
nadajniki częstotliwości radiowych, nadajniki do przesyłania
sygnałów elektronicznych, nadajniki do przesyłania sygnałów elektrycznych, nadajniki i odbiorniki bezprzewodowe,
nadajniki sygnalizacji alarmowej, odbiorniki satelitarne, urządzenia do transmisji, urządzenia do łączności bezprzewodowej, urządzenia do łączności przewodowej, urządzenia
do modulacji częstotliwości, urządzenia do przeszukiwania
częstotliwości, urządzenia do przetwarzania sygnałów, urządzenia do przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych,
urządzenia do rozpoznawania głosu, urządzenia do komunikacji bezprzewodowej służące do przesyłania głosu, danych lub obrazu, tunery sygnałów, terminale komunikacji
bezprzewodowej, telekomunikacyjne urządzenia cyfrowe,
światłowodowe urządzenia telekomunikacyjne, sprzęt telekomunikacyjny, serwery komunikacyjne [sprzęt komputerowy], sieci telekomunikacyjne, satelitarny sprzęt do śledzenia
obiektów, rozdzielacze sygnału, procesory komunikacyjne,
procesory satelitarne, programowalne urządzenia telekomunikacyjne, przekaźniki, procesory sygnałów, procesory
sygnałów analogowych, przełączniki telekomunikacyjne,
urządzenia do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji
danych, urządzenia telekomunikacyjne, zespoły nadawcze
[telekomunikacja], złącza do urządzeń telekomunikacyjnych,
zestawy kontrolne transmisji sygnałów, kodery, konwertery cyfrowo-analogowe, nagrane nośniki danych do użytku
z komputerami, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych
(elektryczne i mechaniczne), sprzęt do komunikacji, wzmacniacze, urządzenia do przechowywania danych, urządzenia
do dekodowania, urządzenia do gromadzenia danych, urządzenia do kodowania, komputerowe bazy danych, oprogramowanie do oceny zachowania klientów w sklepach on-line,
urządzenia do monitorowania pracowników, etykiety ze zintegrowanymi tagami RFID, oprogramowanie komputerowe
związane z dziedziną medyczną, aparatura telemetryczna,
terminale do płatności elektronicznych, 10 czujniki i alarmy
do monitorowania pacjentów, czujniki do użytku medycznego w diagnostyce, analizatory do użytku medycznego, analizatory elektroniczne do celów medycznych, przyrządy telemetryczne do zastosowań medycznych, medyczne przyrządy diagnostyczne, 35 komputerowe przetwarzanie danych,
tworzenie komputerowych baz danych, zarządzanie komputerowymi bazami danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, analizy w zakresie reklamy, raporty
z analiz rynkowych, analizy rynku, analiza odbioru reklamy,
analizy funkcjonowania firm, analiza pracy w celu określenia
umiejętności pracownika i innych wymagań względem tego
pracownika, 42 instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego, projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, chmura obliczeniowa,
udostępnianie wirtualnych systemów komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, tworzenie programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania
i związanej z nimi wizualizacji, badania naukowe i przemysłowe, testowanie przemysłowe wspomagane komputerowo, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych,
doradztwo w zakresie badań przemysłowych, projektowanie
systemów analiz i optymalizacji transportu miejskiego, programowanie komputerów w dziedzinie medycyny, pisanie
programów komputerowych do zastosowań medycznych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali
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e-biznesowych, projektowanie i opracowywanie systemów
bezpieczeństwa danych elektronicznych, programowanie
oprogramowania do oceny zachowania klientów w sklepach
on-line, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego do zastosowań w rolnictwie.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

512412
(220) 2020 04 10
SUDOŁ PAWEŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
DRONER ZDJĘCIA LOTNICZE

02.01.15, 02.01.01, 01.01.01, 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 9 kamery wideo, systemy wykrywania dronów,
automatyczne systemy wykrywania dronów, 12 drony cywilne, drony wyposażone w kamerę, drony, drony dostawcze, drony ratownicze, drony wojskowe, 28 drony (zabawki),
35 produkcja filmów reklamowych, reklama, reklama i usługi
reklamowe, reklama on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama poprzez wszystkie
publiczne środki komunikacji, reklamy telewizyjne, usługi
marketingowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
37 konserwacja i naprawa dronów, 38 transfer strumieniowy
danych, udostępnianie forów internetowych on-line, usługi
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], poczta elektroniczna, nadawanie bezprzewodowe, dostęp do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali,
zapewnianie dostępu do portalu do współdzielenia materiałów wideo, zapewnianie dostępu do portali w Internecie,
zapewnianie dostępu do portalu internetowego obejmującego programy wideo na życzenie, zapewnianie dostępu
do portali internetowych na rzecz osób trzecich, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie
dostępu do elektronicznego rynku [portalu] w sieciach komputerowych, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, usługi
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform
i portali internetowych, zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie, usługi transmisyjne w sieci WWW
[webcasting], 39 pilotowanie dronów cywilnych, usługi przewozu, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie
transportu, usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, usługi nawigacji w zakresie transportu, transport, pakowanie i składowanie towarów, 41 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, fotografia, fotoreportaże, komputerowe przy-
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gotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach
wideo, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie zawodów
sportowych, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, studia filmowe, udostępnianie filmów on-line
nie do pobrania, usługi pokazów filmowych, usługi reporterskie, usługi studia nagrań, usługi w zakresie opracowania
graficznego, inne niż do celów reklamowych, wypożyczanie
kamer wideo, egzaminy edukacyjne dla użytkowników chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie pilotażu dronów, egzaminy edukacyjne dla użytkowników pilotażu dronów.
512463
(220) 2020 04 10
ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vegan
(210)
(731)

(531) 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, środki do mycia i pielęgnacji włosów, szampony, odżywki, lotony, farby do włosów, środki do pielęgnacji i ochrony skóry, kremy, balsamy,
żele, mleczka, emulsje, peelingi, toniki, maseczki, płyny
regeneracyjne, preparaty kosmetyczne do i po opalaniu,
środki do mycia, mydła, żele, preparaty do kąpieli, preparaty
do higieny intymnej, preparaty do golenia, przed i po goleniu, wody toaletowe, wody kolońskie, olejki eteryczne, olejki
do masażu, antyperspiranty, dezodoranty osobiste, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 produkty i półprodukty farmaceutyczne, produkty kosmetyczne
o działaniu leczniczym, lecznicze środki do mycia i pielęgnacji włosów, preparaty antybakteryjne, produkty higieniczne,
środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, środki dezynfekcyjne.
512467
(220) 2020 04 10
CODABOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) codaboo
(510), (511) 35 leasing pracowniczy, przydzielanie stanowisk pracy, wyszukiwanie miejsc pracy, usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, tymczasowe
wyznaczenie pracowników, usługi w zakresie rejestrowania
pracowników, usługi dotyczące znalezienia pracy dla kadry
pracowniczej, usługi doradcze pośrednictwa pracy, usługi
biura pośrednictwa pracy, analiza pracy w celu określenia
umiejętności pracownika i innych wymagań względem tego
pracownika, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, usługi
biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej, or(210)
(731)
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ganizowanie i prowadzenie targów pracy, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, znajdowanie
posady dla pracowników tymczasowych, usługi w zakresie
przenoszenia pracowników, usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk
pracy i rekrutacji personelu, agencje pośrednictwa pracy,
usługi agencji pośrednictwa pracy, usługi w zakresie rekrutacji i przydzielania stanowisk pracy, pomoc w zarządzaniu
personelem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji
personelu, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji
personelu, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie zarządzania personelem, konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie zarządzania personelem, usługi outsourcingu w dziedzinie operacji
z zakresu działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej świadczone w celu określenia
struktury płacy i stanowisk, przenoszenie personelu, selekcja personelu, planowanie wykorzystania personelu, ocena
potrzeb personelu, usługi związane z personelem, gromadzenie informacji na temat personelu, usługi konsultingowe
związane z personelem, doradztwo profesjonalne w zakresie
zarządzania personelem, konsultacje w zakresie organizacji
i zarządzania działalnością gospodarczą, w tym zarządzania
personelem, 42 programowanie aplikacji multimedialnych,
programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania, programowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, programowanie programów zabezpieczających
przed zagrożeniami internetowymi, pisanie programów kontrolnych, projektowanie oprogramowania do smartfonów,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego,
doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów, profesjonalne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, utrzymanie oprogramowania komputerowego
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego oraz ochraniające komputer przed zagrożeniami, aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa
komputerowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, monitorowanie systemów komputerowych do celów
bezpieczeństwa, usługi uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu
wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, informatyka
śledcza, komputerowe planowanie awaryjne, monitoring
systemów sieciowych, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, opracowywanie
technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych, świadczenie usług zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych,
dostępu do komputerów i skomputeryzowanych transakcji,
usługi bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem do sieci, usługi programowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa danych
elektronicznych, usługi w zakresie monitorowania systemów
bezpieczeństwa komputerowego, usługi w zakresie sieciowych zapór komputerowych, usługi projektowania grafiki
komputerowej, usługi w zakresie grafiki komputerowej, usługi graficzne, usługi projektów graficznych, usługi projektowe w zakresie opracowań graficznych, projektowanie grafiki
i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, konsultacje
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi konsultacyjne
w zakresie technologii, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, usługi konsultacyjne w zakresie systemów komputerowych, usługi konsultacyjne w zakresie programowania
komputerów, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów
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i oprogramowania, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, doradztwo i konsultacje w zakresie
sprzętu komputerowego, doradztwo i konsultacje dotyczące
sieciowych aplikacji komputerowych, usługi konsultacyjne
ekspertów w związku ze sprzętem informatycznym, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi konsultacyjne i informacyjne w zakresie
utrzymywania oprogramowania komputerowego, świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych
w zakresie oprogramowania komputerowego, administracja
serwerów, zdalne administrowanie serwerem.
512614
(220) 2020 04 18
FIRMA ROKOM ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
I RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH H.G.I.
KOMOROWSCY SPÓŁKA JAWNA, Ptaszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROKOM

(210)
(731)

(531) 07.03.11, 26.11.08, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, budowlane elementy konstrukcyjne
z metalu, blacharskie materiały budowlane, konstrukcje
budowlane z metalu, metalowe komponenty budowlane,
metalowe, modułowe elementy budowlane, niemetalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, betonowe
elementy budowlane, bloczki budowlane zawierające materiały izolacyjne, drewniane płyty budowlane, niemetalowe
elementy budowlane w postaci płyt, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, gotowe betonowe elementy budowlane, materiały budowlane z drewna, materiały
budowlane z kamienia naturalnego, materiały budowlane
z materiałów z tworzyw sztucznych, materiały budowlane
z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem, materiały
budowlane z włókien mineralnych, materiały budowlane
ze szkła, materiały budowlane ze sztucznego kamienia, analiza marketingowa nieruchomości, obsługa marketingowa
obrotu nieruchomościami, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, materiały izolacyjne ciepłochronne, budowlane
materiały termoizolacyjne, cegły, cement budowlany, zaprawy budowlane, 36 usługi agencji nieruchomości dotyczące
sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, agencja wynajmu
zakwaterowania [mieszkania], wynajmowanie pomieszczeń
biurowych [nieruchomości], zarządzanie finansowe projektami renowacji budynków, agencje nieruchomości, agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami,
doradztwo w zakresie nieruchomości, doradztwo finansowe
związane z inwestowaniem w nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, usługi doradcze dotyczące wyceny
nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu
nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, powiernictwo
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nierucho-
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mości, wynajem nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, usługi deweloperskie dotyczące
organizacji etapów inwestycji w zakresie pozyskiwania nieruchomości, pozyskiwanie środków finansowych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego, administrowanie
i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie umów najmu, usługi deweloperskie w zakresie wyceny nieruchomości,
sprzedaż hurtowa i detaliczna nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu
nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów,
usługi deweloperskie polegające na zakupie gruntów budowlanych, zleceniu ich zabudowy, oferowaniu i sprzedaży
wybudowanych lokali i domów, 37 usługi budowlane, usługi
remontowo-budowlane, usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, sanitarnych i wodnych, usługi termomodernizacyjne,
usługi budowlane i konstrukcyjne, budowa nieruchomości
mieszkalnych, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa obiektów
do celów rekreacyjnych, renowacja budynków, odnawianie
i renowacja budynków, naprawa i renowacja budynków, nadzór nad renowacją budynków, udzielanie informacji związanych z renowacją budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby
przemysłu, usługi doradztwa budowlanego, usługi nadzoru
budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, budowa biur, budowa bloków mieszkalnych, budowa
budynków instytucjonalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie,
budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, budowa budynków wielorodzinnych, budowa domów, budowa
domów na zamówienie, budowa fundamentów, budowa infrastruktury lądowej, budowa obiektów publicznych, budowa pomieszczeń, instalacja izolacji termicznej w budynkach,
instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach
i w konstrukcjach, izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, izolowanie budynków, usługi izolacyjne, usługi doszczelniania budynków, malowanie, malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, nadzór
nad robotami budowlanymi, usługi deweloperskie z zakresu
budownictwa mieszkaniowego.
512615
(220) 2020 04 18
FIRMA ROKOM ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
I RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH H.G.I.
KOMOROWSCY SPÓŁKA JAWNA, Ptaszków
(540) (znak słowny)
(540) ROKOM
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, budowlane elementy konstrukcyjne
z metalu, blacharskie materiały budowlane, konstrukcje
budowlane z metalu, metalowe komponenty budowlane,
metalowe, modułowe elementy budowlane, niemetalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, betonowe elementy budowlane, bloczki budowlane zawierające
materiały izolacyjne, drewniane płyty budowlane, niemetalowe elementy budowlane w postaci płyt, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, gotowe betonowe elementy budowlane, materiały budowlane z drewna,
materiały budowlane z kamienia naturalnego, materiały
budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, materiały
(210)
(731)
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budowlane z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem,
materiały budowlane z włókien mineralnych, materiały
budowlane ze szkła, materiały budowlane ze sztucznego
kamienia, analiza marketingowa nieruchomości, obsługa
marketingowa obrotu nieruchomościami, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, materiały izolacyjne ciepłochronne, budowlane materiały termoizolacyjne, cegły,
cement budowlany, zaprawy budowlane, 36 usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu
gruntów, agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania],
wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości],
zarządzanie finansowe projektami renowacji budynków,
agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu
nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami,
administrowanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie
nieruchomości, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości,
usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, powiernictwo nieruchomości,
udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, wynajem nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości
na wynajem, usługi deweloperskie dotyczące organizacji
etapów inwestycji w zakresie pozyskiwania nieruchomości, pozyskiwanie środków finansowych, wynajmowanie
i dzierżawa majątku nieruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie umów najmu,
usługi deweloperskie w zakresie wyceny nieruchomości,
sprzedaż hurtowa i detaliczna nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu
nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów,
usługi deweloperskie polegające na zakupie gruntów budowlanych, zleceniu ich zabudowy, oferowaniu i sprzedaży
wybudowanych lokali i domów, 37 usługi budowlane, usługi remontowo-budowlane, usługi instalacyjne w zakresie
wykonawstwa instalacji elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, sanitarnych i wodnych, usługi termomodernizacyjne, usługi budowlane i konstrukcyjne, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa
obiektów do celów rekreacyjnych, renowacja budynków,
odnawianie i renowacja budynków, naprawa i renowacja
budynków, nadzór nad renowacją budynków, udzielanie
informacji związanych z renowacją budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), usługi budowlane w zakresie
budowania na potrzeby przemysłu, usługi doradztwa budowlanego, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, budowa biur, budowa
bloków mieszkalnych, budowa budynków instytucjonalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych,
budowa budynków na zamówienie, budowa budynków
produkcyjnych i przemysłowych, budowa budynków wielorodzinnych, budowa domów, budowa domów na zamówienie, budowa fundamentów, budowa infrastruktury
lądowej, budowa obiektów publicznych, budowa pomieszczeń, instalacja izolacji termicznej w budynkach, instalacja
materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych,
sufitów i dachów, izolowanie budynków, usługi izolacyjne,
usługi doszczelniania budynków, malowanie, malowanie
powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, nadzór nad
robotami budowlanymi.
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512619
(220) 2020 04 17
LIPID SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) ASCOLIP
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty witaminowe, suplementy diety, kosmetyki do celów leczniczych
zawierające witaminę C.
(210)
(731)

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

512717
(220) 2020 04 22
STAJNIAK RAFAŁ WELD CORE, Starachowice
(znak słowno-graficzny)
WELD CORE RS

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 poręcze metalowe do użytku w budynkach, poręcze metalowe do chodników, poręcze metalowe
do schodów, metalowe poręcze, balkony prefabrykowane
[metalowe], konstrukcje stalowe, 7 aparaty do spawania gazowe, 19 płyty betonowe, betonowe płyty do nawierzchni
drogowych, 37 spawanie konstrukcji stalowych do celów budowlanych, spawanie do celów naprawczych, 40 spawanie.
(210)
(731)
(540)
(540)

512762
(220) 2020 04 23
SKIBA MACIEJ KB SKATELAB, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
ESCAPE VANS

(531) 18.01.07, 05.01.01, 27.05.01
(510), (511) 12 kampery, kampery [pojazdy rekreacyjne], samochody pikapy z zabudową typu kamper [pojazdy rekreacyjne], 39 wypożyczanie i wynajem pojazdów.
512770
(220) 2020 04 23
LTTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) talentmedia
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.03.01, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, komputerowe programy nagrane, programy komputerowe - software
ładowalny, komputerowe systemy operacyjne, audiowizualne nośniki rejestracji dźwięku i obrazu, czyste i nagrane
nośniki rejestracji dźwięku i obrazu, czyste i nagrane nośniki
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danych, dyski magnetyczne, pamięci komputerowe, pendrive, twarde dyski, nośniki danych magnetyczne i optyczne,
dyskietki, dyski cyfrowe audio-video, płyty CD, płyty DVD,
pliki komputerowe, pliki komputerowe audio-video, interfejsy, 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi analizy
i gromadzenie danych o ruchu w Internecie dla celów marketingowych i reklamowych, informacja handlowa, usługi
reklamowe wspomagające sprzedaż na rzecz osób trzecich,
usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem, usługi
agencji public relations, usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi marketingowe, usługi agencji
reklamowych, reklama internetowa, radiowa i telewizyjna,
reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama
prasowa, sprzedaż hurtowa i detaliczna oprogramowania
komputerowego, sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem
sieci Internet oprogramowania komputerowego, sprzętu
komputerowego i telekomunikacyjnego, organizowanie
sprzedaży on-line, aukcje, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej powierzchni reklamowych, również drogą
on-line, sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promocji towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wynajem powierzchni reklamowych, agencje informacji handlowej, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania rynku, badanie opinii publicznej,
prognozy ekonomiczne, powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie i sortowanie danych
w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie
reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia
reklamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy
towarów, prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych,
rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo
handlowe, przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja towarów, wynajmowanie nośników
reklamowych, doradztwo personalne, rekrutacja personelu,
pośrednictwo pracy, dobór personelu za pomocą metod
psychotechnicznych, produkcja filmów reklamowych, produkcja słuchowisk reklamowych i reklamowych utworów
muzycznych, usługi zaopatrywania osób trzecich w towary,
wyszukiwanie informacji o plikach komputerowych dla osób
trzecich, pozycjonowanie stron internetowych w celach
handlowych i reklamowych, impresariat w działalności artystycznej, pomoc artystom w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi agencji wyszukiwania talentów, 38 usługi
w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci
internetowej, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego i rozrywkowego, usługi udostępniania fotografii,
utworów audiowizualnych drogą cyfrową, agencje informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji,
przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń
elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania informacji
tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych,
dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych
i zbiorów obrazów w sieci internetowej, media strumieniowe, 42 usługi polegające na dopasowaniu treści internetowych i zwiększaniu odsłon stron internetowych, usługi w zakresie udostępniania i wynajmu czasu dostępu do Interne-
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tu osobom trzecim oraz w zakresie tworzenia, utrzymania
stron internetowych osobom trzecim, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie
oprogramowania, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, wynajmowanie i udostępnianie zasobów
serwerów, administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi, portalami internetowymi, analizy systemów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, programowanie, projektowanie systemów
komputerowych, wypożyczanie komputerów oraz urządzeń
elektronicznych przeznaczonych do komunikowania się,
wypożyczanie oprogramowania przeznaczonego do komputerów i mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
45 pośrednictwo w sprzedaży prawa własności intelektualnych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, usługi
zarządzania prawami autorskimi, licencjonowanie własności
intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego, utworów audio-video, usługi nadzoru w dziedzinie
własności intelektualnej, badania prawne legalności oprogramowania, usługi informacji handlowej dotyczącej dóbr
intelektualnych, kojarzenie zbywców i nabywców praw własności intelektualnej.
(210)
(310)
(731)
(540)
(540)

512771
(220) 2020 04 23
321771
(320) 2019 10 30
(330) IL
SUPER-PHARM (ISRAEL) LIMITED, Herzlia, IL
(znak słowno-graficzny)
BEAUTY CLINIC

(531) 26.04.05, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 44 zabiegi medyczne, zabiegi estetyczne, zabiegi kosmetyczne, usługi spa.
512772
(220) 2020 04 23
LTTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LTTM Professional influencer marketing.

(210)
(731)

(531) 26.03.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, komputerowe programy nagrane, programy komputerowe - software
ładowalny, komputerowe systemy operacyjne, audiowizu-
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alne nośniki rejestracji dźwięku i obrazu, czyste i nagrane
nośniki rejestracji dźwięku i obrazu, czyste i nagrane nośniki
danych, dyski magnetyczne, pamięci komputerowe, pendrive, twarde dyski, nośniki danych magnetyczne i optyczne,
dyskietki, dyski cyfrowe audio-video, płyty CD, płyty DVD,
pliki komputerowe, pliki komputerowe audio-video, interfejsy, 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi analizy
i gromadzenie danych o ruchu w Internecie dla celów marketingowych i reklamowych, informacja handlowa, usługi
reklamowe wspomagające sprzedaż na rzecz osób trzecich,
usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem, usługi
agencji public relations, usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi marketingowe, usługi agencji
reklamowych, reklama internetowa, radiowa i telewizyjna,
reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama
prasowa, sprzedaż hurtowa i detaliczna oprogramowania
komputerowego, sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem
sieci Internet oprogramowania komputerowego, sprzętu
komputerowego i telekomunikacyjnego, organizowanie
sprzedaży on-line, aukcje, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej powierzchni reklamowych, również drogą
on-line, sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promocji towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wynajem powierzchni reklamowych, agencje informacji handlowej, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania rynku, badanie opinii publicznej,
prognozy ekonomiczne, powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie i sortowanie danych
w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie
reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia
reklamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy
towarów, prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych,
rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo
handlowe, przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja towarów, wynajmowanie nośników
reklamowych, doradztwo personalne, rekrutacja personelu,
pośrednictwo pracy, dobór personelu za pomocą metod
psychotechnicznych, produkcja filmów reklamowych, produkcja słuchowisk reklamowych i reklamowych utworów
muzycznych, usługi zaopatrywania osób trzecich w towary,
wyszukiwanie informacji o plikach komputerowych dla osób
trzecich, pozycjonowanie stron internetowych w celach
handlowych i reklamowych, impresariat w działalności artystycznej, pomoc artystom w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi agencji wyszukiwania talentów, 38 usługi
w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci
internetowej, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego i rozrywkowego, usługi udostępniania fotografii,
utworów audiowizualnych drogą cyfrową, agencje informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji,
przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń
elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania informacji
tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych,
dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych
i zbiorów obrazów w sieci internetowej, media strumieniowe, 42 usługi polegające na dopasowaniu treści interneto-
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wych i zwiększaniu odsłon stron internetowych, usługi w zakresie udostępniania i wynajmu czasu dostępu do Internetu osobom trzecim oraz w zakresie tworzenia, utrzymania
stron internetowych osobom trzecim, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie
oprogramowania, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, wynajmowanie i udostępnianie zasobów
serwerów, administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi, portalami internetowymi, analizy systemów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, programowanie, projektowanie systemów
komputerowych, wypożyczanie komputerów oraz urządzeń
elektronicznych przeznaczonych do komunikowania się,
wypożyczanie oprogramowania przeznaczonego do komputerów i mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
45 pośrednictwo w sprzedaży prawa własności intelektualnych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, usługi
zarządzania prawami autorskimi, licencjonowanie własności
intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego, utworów audio-video, usługi nadzoru w dziedzinie
własności intelektualnej, badania prawne legalności oprogramowania, usługi informacji handlowej dotyczącej dóbr
intelektualnych, kojarzenie zbywców i nabywców praw własności intelektualnej.
512786
(220) 2020 04 22
DREWBET GRZYB-KOTYNIA-ROGACZEWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Kłobuck
(540) (znak słowny)
(540) DREWBET PREMIUM
(510), (511) 19 kostka brukowa, galanteria betonowa, kamienie krawężnikowe, niemetalowe obrzeża do trawników,
bloczki betonowe, płyty betonowe, krawężniki betonowe.
(210)
(731)

512820
(220) 2020 04 23
FUNDACJA HUMANITES - SZTUKA WYCHOWANIA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dwie godziny DLA RODZINY

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.13.01
(510), (511) 35 przygotowywanie, opracowywanie i prowadzenie kampanii społecznych, mających na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie relacji rodzinnych,
41 edukacja, kształcenie i informowanie w celu zwiększania
świadomości społecznej w zakresie relacji rodzinnych, publikowanie on-line elektronicznych książek, czasopism, artykułów, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, orga-
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nizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], doradztwo
zawodowe, informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób.
(210) 512838
(220) 2020 04 26
(731) KALIŃSKI KAMIL KALUCH, Wielmoża
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)

(531) 26.04.04, 01.01.02, 23.03.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, 35 usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe.
(210)
(731)
(540)
(540)
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(531)

11.01.01, 11.01.03, 11.01.04, 11.01.05, 26.01.01, 26.01.10,
26.01.16, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi restauracyjne, usługi
osobistych kucharzy, bary szybkiej obsługi (snack-bary).
(210) 512952
(220) 2020 04 28
(731) FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Jamu Jamu
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, herbaty
lecznicze, herbaty odchudzające do celów leczniczych, herbaty z ziół do celów medycznych, zioła lecznicze, zioła do palenia
do celów leczniczych, nalewki i napary do celów leczniczych,
okłady, kompresy, balsamy do celów leczniczych, kadzidełka
do odstraszania owadów, 30 herbaty, napoje na bazie herbaty, kawa, kawa nie palona, kawa nienaturalna, substytuty kawy,
miód: wielokwiatowy, ze spadzi iglastej, gryczany, lipowy, przyprawy, zielenina jako przyprawy, aromaty inne niż oleje esencyjne, aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

512968
(220) 2020 04 28
FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź
(znak słowno-graficzny)
Jamu Jamu

512849
(220) 2020 04 24
KOTRA ROMAN, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
DACHSYSTEM

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 07.03.11, 07.03.12,
26.11.01, 26.11.06, 26.11.12, 26.03.23, 26.04.01, 26.04.05
(510), (511) 35 reklama, prezentowanie towarów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej także za pośrednictwem Internetu
takich towarów jak: dachówki oraz blachodachówki, rynny,
okna dachowe, elementy kominowo-wentylacyjne, narzędzia dekarskie, akcesoria dachowe, blacha, chemia budowlana, papa i gont, cegły, drewno budowlane, izolacje budynków, systemy dociepleń, 37 budownictwo, ciesielstwo,
usługi dekarskie, usługi budowlane.
512946
(220) 2020 04 28
JAGODZIŃSKA ALEKSANDRA HORECA PROSPERITY,
Plewiska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A AUTENTYK kuchnia i ludzie

(210)
(731)

(531) 05.05.23, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.04
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, herbaty lecznicze, herbaty odchudzające do celów leczniczych,
herbaty z ziół do celów medycznych, zioła lecznicze, zioła
do palenia do celów leczniczych, nalewki i napary do celów leczniczych, okłady, kompresy, balsamy do celów leczniczych, kadzidełka do odstraszania owadów, 30 herbaty,
napoje na bazie herbaty, kawa, kawa nie palona, kawa nienaturalna, substytuty kawy, miód: wielokwiatowy, ze spadzi
iglastej, gryczany, lipowy, przyprawy, zielenina jako przyprawy, aromaty inne niż oleje esencyjne, aromaty do napojów
inne niż oleje esencyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

512974
(220) 2020 04 30
GŁOWACKI ARKADIUSZ HANDEL-USŁUGI, Olsztyn
(znak słowno-graficzny)
Mazurek
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(531) 07.01.13, 21.01.17, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, administrowanie
sprzedażą, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, zarządzanie personelem zajmującym się
sprzedażą, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży,
usługi w zakresie promocji sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy,
usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi
sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży napojów,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z kakao, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z mięsem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z tytoniem, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z deserami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z sorbetami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z sorbetami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z lodami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie produktów delikatesowych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami
bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami
dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami
mlecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z jogurtami mrożonymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży hurtowej
w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa),
promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur,
próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim.
(210) 512978
(220) 2020 04 29
(731) KAMIŃSKA JOANNA CONTROVERSY, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) controversy

(531) 27.05.01, 26.13.01
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie.
512983
(220) 2020 04 30
YOUARTME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) LGHT
(510), (511) 11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe, lampy (urządzenia oświetleniowe), osprzęt oświetleniowy, lampy elektryczne do oświetlenia wnętrz, lampy elektryczne
do oświetlenia zewnętrznego, lampy elektryczne, lampy
ścienne, lampy wiszące, lampy stojące, lampki biurkowe,
lampki nocne, urządzenia oświetleniowe LED, urządzenia
oświetleniowe OLED, luminescencyjne lampy oświetleniowe.
(210)
(731)

512985
(220) 2020 04 30
YOUARTME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) concreTTe

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 19 podłogi betonowe, płyty betonowe, ściany
betonowe, belki betonowe, pojemniki betonowe, pachołki
betonowe, słupy betonowe, pomniki betonowe, panele betonowe, rzeźby z betonu, popiersia z betonu, pokrycia betonowe, betonowe materiały budowlane, betonowe dekoracje, wyroby dekoracyjne z odlewów betonowych, donice
i doniczki wykonane z betonu, ogrodzenia betonowe, kostka
brukowa betonowa, wyroby dekoracyjne z betonu architektonicznego.
(210)
(731)
(540)
(540)

513006
(220) 2020 05 01
SUPRUNIEC-DOLIŃSKA MAGDALENA, Długołęka
(znak słowno-graficzny)
DOT CARGO

(531) 18.05.07, 26.15.01, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 39 transport, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, spedycja lotnicza i morska.
513026
(220) 2020 04 30
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) KLASYCZNA WÓDKA CZYSTA SECESJA WÓDKA

(531)

29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 25.01.01, 25.01.25, 26.01.15,
26.01.04
(510), (511) 33 wódki.
513027
(220) 2020 04 30
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SECESJA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.02, 05.03.20
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.
(210)
(731)
(540)
(540)

513036
(220) 2020 04 30
SENA E. I N. GRZĄDKA SPÓŁKA JAWNA, Radom
(znak słowno-graficzny)
sena

(531) 07.11.10, 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 detergenty do użytku domowego, detergenty
do samochodów, detergenty inne niż do celów medycznych
i inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty
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i inne substancje stosowane w praniu, preparaty do pielęgnacji tkanin, środki wybielające, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, preparaty do mycia naczyń,
mydła, środki do mycia rąk, chusteczki nasączane preparatami i substancjami do czyszczenia i polerowania, chusteczki
nasączane preparatami i substancjami do czyszczenia i polerowania, impregnowane ściereczki do czyszczenia, kosmetyki samochodowe, w tym do czyszczenia, konserwacji, eksploatacji, polerowania, zapachowe, preparaty, środki myjące,
czyszczące do pojazdów samochodowych oraz ich części,
preparaty do czyszczenia i konserwacji felg, środki ścierne
i polerskie, kosmetyki samochodowe, kosmetyki do pielęgnacji i konserwacji pojazdów samochodowych, preparaty
i środki chemii samochodowej, mianowicie samochodowe
preparaty do czyszczenia i polerowania, esencje, olejki i preparaty zapachowe, preparaty nabłyszczające do opon, środki i preparaty do konserwacji i czyszczenia klimatyzacji
do pojazdów, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi do kokpitów i szyb, środki i preparaty do usuwania rdzy,
detergenty do samochodów, oleje czyszczące, szampony
do mycia samochodów, szampony z woskiem i ich koncentraty do mycia pojazdów samochodowych, preparaty
do czyszczenia felg i tapicerek, w tym tapicerek skórzanych,
mleczka i preparaty do konserwacji tapicerek skórzanych,
preparaty do czyszczenia kokpitów samochodowych, preparaty do czyszczenia tworzyw sztucznych pojazdów, preparaty do nabłyszczania oraz konserwacji wnętrza samochodu, preparaty i środki stosowane w myjkach ciśnieniowych,
aktywne pianki do zastosowania w myjkach ciśnieniowych,
preparaty do polerowania, wosk do polerowania karoserii
pojazdów samochodowych, środki do nadawania połysku
pojazdom samochodowym, płyn do mycia szyb, płyny
do spryskiwaczy szyb, preparaty i/lub płyny do usuwania insektów oraz zanieczyszczeń z elementów zewnętrznych pojazdów samochodowych, chusteczki nasączone preparatami i/lub płynami do czyszczenia elementów wewnętrznych
w pojazdach samochodowych zawarte w tej klasie, chusteczki nasączone preparatami/płynami do rąk zawarte w tej
klasie, preparaty nabłyszczające do opon, środki i preparaty
do konserwacji i czyszczenia klimatyzacji do pojazdów, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi do kokpitów
i szyb, nawilżane chusteczki kosmetyczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, nasączone chusteczki
do celów higienicznych do rąk i skóry, spraye i środki zapachowe, środki czyszczące w aerozolu, środki i preparaty
do usuwania rdzy, detergenty do pojazdów, 5 preparaty antybakteryjne, spraye, żele, mydła antybakteryjne, chusteczki
antybakteryjne, preparaty i artykuły medyczne antybakteryjne, preparaty biobójcze, antybakteryjne płyny do rąk, antybakteryjne środki do mycia rąk, preparaty i środki do dezynfekcji rąk: substancje antybakteryjne do celów medycznych,
antybakteryjne środki do mycia twarzy, środki dezynfekujące
do higieny lub do celów sanitarnych, antybakteryjne pieniące preparaty do mycia, antybakteryjne żele, płyny, preparaty
na bazie alkoholu do odkażania skóry, środki i preparaty
do dezynfekcyjne i antyseptyczne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, preparaty i środki do odkażania, preparaty
i płyny biobójcze do dezynfekcji rąk i/lub różnych powierzchni, środki bakteriobójcze, środki pasożytobójcze, a także
do zwalczania insektów, szkodników, glonów, produkty biobójcze do higieny ludzi, detergenty bakteriobójcze, detergenty do celów medycznych, środki do oczyszczania powietrza, środki do odświeżania powietrza i/lub aromatyzowania
powietrza, preparaty do dezynfekcji powietrza, 9 osłony głowy, ochronne nakrycia głowy, osłony oczu, osłony na twarz,
osłony ochronne na twarz, osłony ochronne na twarz dla robotników, ochronne okulary do uprawiania sportu, osłony
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na twarz, inne niż do celów medycznych, osłony do okularów, okulary ochronne do ochrony oczu, osłony boczne
do okularów, ochraniacze na usta, gogle ochronne, maski
ochronne, maski ochronne przed zanieczyszczeniem
do ochrony układu oddechowego, filtry do masek do oddychania, kombinezony ochronne przed zagrożeniami biologicznymi, kombinezony ochronne dla personelu medycznego, jednorazowe kombinezony ochronne, jednorazowe
kombinezony ochronne medyczne, kombinezony ochronne
zapewniające bezpieczeństwo, fartuchy medyczne, jednorazowe fartuchy medyczne, fartuchy ochronne, ubrania
ochronne, jednorazowa odzież ochronna, obuwie ochronne
przeciw zagrożeniom biologicznym, przyrządy do pomiaru
temperatury, termometry, termometry cyfrowe, inne niż
do celów medycznych, przyłbice ochronne zabezpieczające
twarz, artykuły odzieży ochronnej dla personelu medycznego, jednorazowe rękawiczki lateksowe do użytku laboratoryjnego, jednorazowe rękawiczki z tworzyw sztucznych
do użytku laboratoryjnego, jednorazowe rękawiczki z tworzyw sztucznych dla personelu medycznego i pacjentów,
jednorazowe rękawiczki ochronne z tworzyw sztucznych,
jednorazowe rękawiczki chroniące przed brudnymi lub szkodliwymi substancjami i/lub powierzchniami, rękawiczki nitrylowe do zastosowań przemysłowych, respiratory do filtrowania powietrza, 10 ciśnieniomierze, cyfrowe aparaty elektroniczne do mierzenia ciśnienia krwi [sfigmomanometry],
termometry lekarskie, termometry do celów medycznych,
osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, osłony
ochronne na twarz do użytku dentystycznego, osłony
ochronne na twarz do użytku weterynaryjnego, maski higieniczne do osłony przed pyłem do celów medycznych, przezroczyste osłony na twarz do użytku przez personel medyczny, ochronne maski do sztucznego oddychania, rękawiczki
ochronne do celów weterynaryjnych, rękawiczki ochronne
do celów medycznych, jednorazowe rękawice ochronne
do celów medycznych, maski ochronne na nos do użytku
medycznego, maski ochronne na usta do użytku dentystycznego, rękawice ochronne do stosowania przez pracowników medycznych, maski ochronne do użytku przez pracowników stomatologii, maski ochronne do użytku przez
pracowników medycznych, ochronne maski do oddychania
wykonane z materiałów nietkanych do użytku medycznego,
osłony ochronne na twarz do użytku przez pracowników
stomatologii, czepki ochronne na włosy, w tym do noszenia
przez lekarzy, rękawice ochronne do stosowania przez pracowników medycznych, maski ochronne do użytku przez
pracowników medycznych, osłony ochronne na twarz
do użytku dentystycznego, rękawice ochronne do użytku
przez pracowników stomatologii, rękawiczki nitrylowe
w tym jednorazowe klasy medycznej, czepki ochronne
na włosy do noszenia przez weterynarzy, fartuchy do badania pacjentów, fartuchy chirurgiczne, odzież, nakrycia głowy
i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, jednorazowa odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, lateksowe rękawiczki do użytku medycznego, jednorazowe rękawiczki do celów chirurgicznych i weterynaryjnych, jednorazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego, lateksowe rękawiczki do celów stomatologicznych,
rękawiczki do badań do celów medycznych, filtry antybakteryjne z wymiennikiem ciepła do użytku medycznego, 21 gumowe rękawiczki do gospodarstwa domowego, rękawice
do prac domowych, jednorazowe rękawiczki do prac domowych, nitrylowe rękawiczki do użytku domowego, rękawiczki z tworzyw sztucznych do użytku domowego, szczotki,
szczotki do czyszczenia i/lub szorowania, wyroby szczotkarskie, gąbki do mycia, czyszczenia, wycierania, szorowania,
polerowania, nabłyszczania, sprzątania, osuszania z wody,

Nr ZT29/2020

do utrzymywania czystości różnych powierzchni, gąbki
z tworzyw sztucznych do mycia, czyszczenia, wycierania,
szorowania, polerowania, nabłyszczania, sprzątania, osuszania z wody, do utrzymywania czystości różnych powierzchni,
myjki do czyszczenia, myjki z gąbki obszytej tekstyliami
z tworzyw sztucznych do mycia, czyszczenia, wycierania,
szorowania, polerowania, nabłyszczania, sprzątania, osuszania z wody, do utrzymywania czystości różnych powierzchni,
ściereczki oraz szmatki do czyszczenia, jednorazowe ściereczki i ścierki do czyszczenia i/lub usuwania kurzu i/lub odkażające lub dezynfekujące różne powierzchnie, ścierki tekstylne z tworzyw sztucznych do mycia, czyszczenia, wycierania, szorowania, polerowania, nabłyszczania, sprzątania, osuszania z wody, do utrzymywania czystości różnych powierzchni, rękawiczki z tworzyw sztucznych do użytku domowego, 35 promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, przeprowadzanie sprzedaży wysyłkowej i/lub katalogowej, organizowanie sprzedaży, usługi zarządzania sprzedażą,
marketing handlowy inny niż sprzedaż, informacje na temat
sprzedaży produktów, udzielanie informacji na temat sprzedaży handlowej, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej
i/lub on-line, organizowanie usług wynikających z umów
z osobami trzecimi (handel), udostępnianie on-line materiałów reklamowych i promocyjnych związanych ze sprzedażą
produktów, pośrednictwo handlowe, udostępnianie i dostarczanie informacji o produktach, w tym za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej i/lub globalnej sieci telekomunikacyjnej, usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej w tym za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
między innymi on-line następujących towarów: detergenty
do użytku domowego, detergenty do samochodów, detergenty inne niż do celów medycznych i inne niż do użytku
w procesach produkcyjnych, preparaty i inne substancje stosowane w praniu, preparaty do pielęgnacji tkanin, środki wybielające, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, preparaty do mycia naczyń, mydła, środki do mycia rąk, chusteczki nasączane preparatami i substancjami
do czyszczenia i polerowania, chusteczki nasączane preparatami i substancjami do czyszczenia i polerowania, impregnowane ściereczki do czyszczenia, kosmetyki samochodowe,
w tym do czyszczenia, konserwacji, eksploatacji, polerowania, zapachowe, preparaty, środki myjące, czyszczące do pojazdów samochodowych oraz ich części, preparaty do czyszczenia i konserwacji felg, środki ścierne i polerskie, kosmetyki
samochodowe, kosmetyki do pielęgnacji i konserwacji pojazdów samochodowych, preparaty i środki chemii samochodowej, mianowicie samochodowe preparaty do czyszczenia i polerowania, esencje, olejki i preparaty zapachowe,
preparaty nabłyszczające do opon, środki i preparaty do konserwacji i czyszczenia klimatyzacji do pojazdów, chusteczki
nasączone preparatami czyszczącymi do kokpitów i szyb,
środki i preparaty do usuwania rdzy, detergenty do samochodów, oleje czyszczące, szampony do mycia samochodów, szampony z woskiem i ich koncentraty do mycia pojazdów samochodowych, preparaty do czyszczenia felg i tapicerek, w tym tapicerek skórzanych, mleczka i preparaty
do konserwacji tapicerek skórzanych, preparaty do czyszczenia kokpitów samochodowych, preparaty do czyszczenia
tworzyw sztucznych pojazdów, preparaty do nabłyszczania
oraz konserwacji wnętrza samochodu, preparaty i środki stosowane w myjkach ciśnieniowych, aktywne pianki do zastosowania w myjkach ciśnieniowych, preparaty do polerowania, wosk do polerowania karoserii pojazdów samochodowych, środki do nadawania połysku pojazdom samochodowym, płyn do mycia szyb, płyny do spryskiwaczy szyb, preparaty i/lub płyny do usuwania insektów oraz zanieczysz-
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czeń z elementów zewnętrznych pojazdów samochodowych, chusteczki nasączone preparatami i/lub płynami
do czyszczenia elementów wewnętrznych w pojazdach samochodowych zawarte w tej klasie, chusteczki nasączone
preparatami/płynami do rąk zawarte w tej klasie, preparaty
nabłyszczające do opon, środki i preparaty do konserwacji
i czyszczenia klimatyzacji do pojazdów, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi do kokpitów i szyb, nawilżane
chusteczki kosmetyczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, nasączone chusteczki do celów higienicznych
do rąk i skóry, spraye i środki zapachowe, środki czyszczące
w aerozolu, środki i preparaty do usuwania rdzy, detergenty
do pojazdów, preparaty antybakteryjne, spraye, żele, mydła
antybakteryjne, chusteczki antybakteryjne, preparaty i artykuły medyczne antybakteryjne, preparaty biobójcze, antybakteryjne płyny do rąk, antybakteryjne środki do mycia rąk,
preparaty i środki do dezynfekcji rąk: substancje antybakteryjne do celów medycznych, antybakteryjne środki do mycia
twarzy, środki dezynfekujące do higieny lub do celów sanitarnych, antybakteryjne pieniące preparaty do mycia, antybakteryjne żele, płyny, preparaty na bazie alkoholu do odkażania skóry, środki i preparaty do dezynfekcyjne i antyseptyczne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, preparaty
i środki do odkażania, preparaty i płyny biobójcze do dezynfekcji rąk i/lub różnych powierzchni, środki bakteriobójcze,
środki pasożytobójcze, a także do zwalczania insektów,
szkodników, glonów, produkty biobójcze do higieny ludzi,
detergenty bakteriobójcze, detergenty do celów medycznych, środki do oczyszczania powietrza, środki do odświeżania powietrza i/lub aromatyzowania powietrza, preparaty
do dezynfekcji powietrza, apteczki pierwszej pomocy samochodowe i przemysłowe, apteczki przenośne z wyposażeniem, apteczki pierwszej pomocy wyposażone, metalowe
kanistry na paliwo, linki z zamkiem lub szyfrem z metalu,
kłódki z metalu, zamki z szyfrem z metalu, linki holownicze
z metalu, podnośniki samochodowe i motocyklowe, kompresory, odkurzacze samochodowe, klucze do kół samochodowych, klucze (narzędzia), narzędzia ręczne do naprawy
pojazdów, łopaty samochodowe, pompki ręczne, pompki
do pompowania opon pojazdów, osłony głowy, ochronne
nakrycia głowy, osłony oczu, osłony na twarz, osłony ochronne na twarz, osłony ochronne na twarz dla robotników,
ochronne okulary do uprawiania sportu, osłony na twarz,
inne niż do celów medycznych, osłony do okularów, okulary
ochronne do ochrony oczu, osłony boczne do okularów,
ochraniacze na usta, gogle ochronne, maski ochronne, maski
ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego, filtry do masek do oddychania, kombinezony
ochronne przed zagrożeniami biologicznymi, kombinezony
ochronne dla personelu medycznego, jednorazowe kombinezony ochronne, jednorazowe kombinezony ochronne
medyczne, kombinezony ochronne zapewniające bezpieczeństwo, fartuchy medyczne, jednorazowe fartuchy medyczne, fartuchy ochronne, ubrania ochronne, jednorazowa
odzież ochronna, obuwie ochronne przeciw zagrożeniom
biologicznym, przyrządy do pomiaru temperatury, termometry, termometry cyfrowe, inne niż do celów medycznych,
przyłbice ochronne zabezpieczające twarz, artykuły odzieży
ochronnej dla personelu medycznego, jednorazowe rękawiczki lateksowe do użytku laboratoryjnego, jednorazowe
rękawiczki z tworzyw sztucznych do użytku laboratoryjnego, jednorazowe rękawiczki z tworzyw sztucznych dla personelu medycznego i pacjentów, jednorazowe rękawiczki
ochronne z tworzyw sztucznych, jednorazowe rękawiczki
chroniące przed brudnymi lub szkodliwymi substancjami
i/lub powierzchniami, rękawiczki nitrylowe do zastosowań
przemysłowych, respiratory do filtrowania powietrza, prze-
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twornice prądu, alkoholomierze, kable samochodowe rozruchowe, czujniki parkowania samochodu, konwertery samochodowe, prostowniki prądu, kompresory powietrzne
do pojazdów, trójkąty ostrzegawcze, odblaskowe kamizelki
bezpieczeństwa, odblaski do noszenia w celu zapobiegania
wypadkom, rękawice ochronne i robocze, gaśnice samochodowe, przemysłowe, domowe, kaski ochronne dla kierowców, kaski dla rowerzystów, kaski motocyklowe, ciśnieniomierze, cyfrowe aparaty elektroniczne do mierzenia ciśnienia krwi [sfigmomanometry], termometry lekarskie, termometry do celów medycznych, osłony ochronne na twarz
do użytku medycznego, osłony ochronne na twarz do użytku dentystycznego, osłony ochronne na twarz do użytku
weterynaryjnego, maski higieniczne do osłony przed pyłem
do celów medycznych, przezroczyste osłony na twarz
do użytku przez personel medyczny, ochronne maski
do sztucznego oddychania, rękawiczki ochronne do celów
weterynaryjnych, rękawiczki ochronne do celów medycznych, jednorazowe rękawice ochronne do celów medycznych, maski ochronne na nos do użytku medycznego, maski
ochronne na usta do użytku dentystycznego, rękawice
ochronne do stosowania przez pracowników medycznych,
maski ochronne do użytku przez pracowników stomatologii,
maski ochronne do użytku przez pracowników medycznych,
ochronne maski do oddychania wykonane z materiałów nietkanych do użytku medycznego, osłony ochronne na twarz
do użytku przez pracowników stomatologii, czepki ochronne na włosy, w tym do noszenia przez lekarzy, rękawice
ochronne do stosowania przez pracowników medycznych,
maski ochronne do użytku przez pracowników medycznych,
osłony ochronne na twarz do użytku dentystycznego, rękawice ochronne do użytku przez pracowników stomatologii,
rękawiczki nitrylowe w tym jednorazowe klasy medycznej,
czepki ochronne na włosy do noszenia przez weterynarzy,
fartuchy do badania pacjentów, fartuchy chirurgiczne,
odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego
i pacjentów, jednorazowa odzież, nakrycia głowy i obuwie
dla personelu medycznego i pacjentów, lateksowe rękawiczki do użytku medycznego, jednorazowe rękawiczki do celów chirurgicznych i weterynaryjnych, jednorazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego, lateksowe rękawiczki
do celów stomatologicznych, rękawiczki do badań do celów
medycznych, filtry antybakteryjne z wymiennikiem ciepła
do użytku medycznego, latarki, żarówki samochodowe, filtry
kurzu, filtry powietrza, filtry do klimatyzacji, filtry do oczyszczania powietrza, filtry powietrza do użytku domowego, filtry powietrza do instalacji przemysłowych, filtry powietrza
do urządzeń klimatyzacyjnych, filtry do użytku domowego
i przemysłowego, odmrażacze do pojazdów, w tym do szyb
i zamków, organizery samochodowe, foteliki i podstawki
bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, uchwyty samochodowe, pokrowce na siedzenia pojazdów, akcesoria samochodowe, w tym kołpaki na koła, łańcuchy na koła, rolety, żaluzje
i zasłonki samochodowe, pióra wycieraczek, uchwyty
na narty, uchwyty na rowery, sprzęt i urządzenia antywłamaniowe do pojazdów, blokady antywłamaniowe do pojazdów, metalowe blokady do haków holowniczych do pojazdów, antywłamaniowe blokady do rowerów, boksy (bagażniki) samochodowe, pompki nożne samochodowe, akcesoria dekoracyjne na karoserie, akcesoria motocyklowe i rowerowe zawarte w tej klasie, pompki do rowerów, gumowe
bieżniki opon, osłony do wózków dziecięcych, kłódki niemetalowe, kanistry, niemetalowe, regulowane foteliki nosidełka,
poduszki na szyję do podpierania głowy, gumowe rękawiczki do gospodarstwa domowego, rękawice do prac domowych: jednorazowe rękawiczki do prac domowych, nitrylowe rękawiczki do użytku domowego, rękawiczki z tworzyw
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sztucznych do użytku domowego, skrobaczki samochodowe, szczotki i artykuły do czyszczenia do samochodów,
szczotko-skrobaczki do samochodów, gumowe zbieraki,
ręczne, rękawice robocze, rękawice do prac domowych, rękawice ogrodnicze, rękawice do mycia samochodów, gąbki
czyszczące i artykuły do czyszczenia samochodu, szczotki
samochodowe, ściągacze do wody z szyb, samochodowe,
szczotki, szczotki do czyszczenia i/lub szorowania, wyroby
szczotkarskie, gąbki do mycia, czyszczenia, wycierania, szorowania, polerowania, nabłyszczania, sprzątania, osuszania
z wody, do utrzymywania czystości różnych powierzchni,
gąbki z tworzyw sztucznych do mycia, czyszczenia, wycierania, szorowania, polerowania, nabłyszczania, sprzątania, osuszania z wody, do utrzymywania czystości różnych powierzchni, myjki do czyszczenia, myjki z gąbki obszytej tekstyliami z tworzyw sztucznych do mycia, czyszczenia, wycierania, szorowania, polerowania, nabłyszczania, sprzątania,
osuszania z wody, do utrzymywania czystości różnych powierzchni, ściereczki oraz szmatki do czyszczenia, jednorazowe ściereczki i ścierki do czyszczenia i/lub usuwania kurzu
i/lub odkażające lub dezynfekujące różne powierzchnie,
ścierki tekstylne z tworzyw sztucznych do mycia, czyszczenia, wycierania, szorowania, polerowania, nabłyszczania,
sprzątania, osuszania z wody, do utrzymywania czystości
różnych powierzchni, rękawiczki z tworzyw sztucznych
do użytku domowego, osłony przeciwkurzowe, tkanina
w formie osłony, zewnętrzne osłony przed słońcem wykonane z materiałów tekstylnych, linki elastyczne do mocowania,
pasy do transportu ładunków niemetalowe, pasy napinające
do transportu, pasy mocujące inne niż metalowe, pasy ładunkowe wykonane z lin, linki z zamkiem lub szyfrem niemetalowe, dywaniki i maty samochodowe gumowe z tworzyw
sztucznych, tekstylne, maty do siedzenia samochodowe (koralikowe, welurowe, magnetyczne), maty bagażnikowe, usługi konsultacyjne i informacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług.
513041
(220) 2020 05 04
BIURO TURYSTYKI ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA
POLSKIEGO LOGOSTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOGOS KRAKÓW
(210)
(731)

w postaci drukowanej, emblematy drukowane, znaki graficzne drukowane, opakowania papierowe z oznaczeniami
graficznymi, przybory do pisania z oznaczeniami graficznymi, 35 usługi reklamowe, udostępnianie powierzchni reklamowej, udostępnianie powierzchni reklamowej w publikacjach drukowanych, udostępnianie powierzchni reklamowej
na stronach internetowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, gromadzenie, systematyzacja i indeksowanie informacji w komputerowych bazach danych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, organizowanie wystaw w celach promocji usług,
zarządzanie hotelami, 39 usługi biur podróży, usługi biur turystycznych, pośrednictwo w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, usługi turystyczne, usługi w zakresie
planowania podróży, organizowanie podróży, organizowanie wycieczek, organizowanie pielgrzymek, organizowanie
zwiedzania, organizowanie pobytów rekreacyjnych, pilotowanie grup wycieczkowych, przewodnictwo wycieczek,
usługi informacji o transporcie, rezerwacje miejsc w podróży,
pośrednictwo w sprzedaży biletów, usługi w zakresie przewozu osób i rzeczy, wynajmowanie pojazdów, 41 działalność
wydawnicza, usługi oświatowe i szkoleniowe, organizacja
i obsługa konferencji i seminariów, organizacja i obsługa imprez kulturalnych, usługi związane z organizacją wypoczynku, usługi związane z organizacją rozrywki, 43 usługi hoteli
i pensjonatów, rezerwacje w hotelach i innych miejscach
zakwaterowania, usługi kempingów, usługi domów turystycznych, usługi domów wypoczynkowych, usługi gastronomiczne, usługi barów, usługi kawiarni, usługi restauracji,
usługi kateringowe, wynajmowanie sal konferencyjnych.
513063
(220) 2020 05 05
WŁOSKA IZBA HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTERNATIONAL AUTOMOTIVE BUSINESS MEETING
IABM
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.14
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, badanie rynku, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, badanie działalności gospodarczej i rynku, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej,
41 publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, seminaria, 45 badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych.
513064
(220) 2020 05 04
TOYS GALLERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G TOYS GALLERY

(210)
(731)

(531) 03.07.19, 03.07.20, 26.01.05, 27.05.01
(510), (511) 16 publikacje techniką druku, albumy, broszury,
czasopisma, książki, mapy, przewodniki, poradniki, fotografie,
grafiki, kalendarze, foldery, afisze, plakaty, druki okolicznościowe, programy wycieczek, podróży i wypoczynku w postaci drukowanej, programy imprez, wystaw i konferencji
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(531) 29.01.02, 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 28 zabawki, klocki do zabawy (konstrukcyjne),
35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, administrowanie programami lojalnościowymi konsumenta, agencje reklamowe, analizy kosztów, marketing ukierunkowany, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama, usługi marketingowe, 36 zarządzanie
finansami, analizy finansowe, 45 zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

513070
(220) 2020 05 04
KRAMARZ JÓZEF, Krobica
(znak słowno-graficzny)
TECHNOLOGIA gromadzenia i magazynowania
energii w akumulatorach ciepła KRAMARZ POLSKA

01.13.10, 01.13.15, 26.04.04, 26.11.01, 26.04.16, 29.01.15,
01.13.05
(510), (511) 11 akumulatory ciepła, instalacje sanitarne, instalacje kanalizacyjne, instalacje łazienkowe, instalacje grzewcze,
instalacje oczyszczania ścieków, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje do schładzania wody, instalacje
do przetwarzania ścieków, instalacje do oczyszczania wód
ściekowych, instalacje przemysłowe do filtrowania cieczy,
instalacje regulacyjne do rur wodnych, instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych, instalacje oczyszczające
do materiałów odpadowych, instalacje grzewcze o obiegu zamkniętym, instalacje grzewcze na energię słoneczną, instalacje do oczyszczania wody deszczowej, urządzenia i instalacje
do odprowadzania ścieków, elektryczne instalacje grzewcze,
instalacje ogrzewania podłogowego, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje grzewcze do cieczy, instalacje do recyrkulacji powietrza, instalacje do podgrzewania basenów,
urządzenia i instalacje grzewcze, instalacje grzewcze do powietrza, urządzenia i instalacje chłodnicze, instalacje grzewcze
pod dywanami, instalacje do chłodzenia powietrza, instalacje
grzewcze do użytku przemysłowego, instalacje grzewcze zamontowane w oknach, instalacje grzewcze zasilane energią
słoneczną, instalacje do odzyskiwania ciepła z powietrza, instalacje grzewcze zawarte w elementach szklanych, instalacje
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, instalacje i urządzenia
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, kolektory słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła
[wymienniki ciepła], kolektory słoneczne do celów grzewczych, kolektory energii słonecznej do ogrzewania, termiczne
kolektory słoneczne [ogrzewanie], urządzenia oświetleniowe
z ogniwami słonecznymi, ogrzewanie podłogowe, urządzenia
do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania, instalacje
do ogrzewania wodnego, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia do ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrzewania,
urządzenia na gorące powietrze, wymienniki ciepła inne
niż części maszyn, grzejniki płaskie do instalacji centralnego
ogrzewania, ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją
temperatury, grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzymałości
na rozciąganie, grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, umieszczone poziomo grzejniki wykorzystujące powietrze
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tłoczone do ogrzewania przestrzeni, elektryczne ogrzewanie
towarzyszące, grzejniki akumulacyjne, grzejniki elektryczne,
grzejniki segmentowe, grzejniki konwekcyjne, elektryczne
grzejniki akumulacyjne, grzejniki do pomieszczeń, systemy
HVAC (instalacje do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji), systemy HCA (instalacje i urządzenia do ogrzewania, klimatyzacji
i akumulacji ciepła), 42 badania naukowe, badania w zakresie
ochrony środowiska naturalnego, opracowanie projektów
technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, testowanie materiałów, usługi
doradcze w dziedzinie technologii, wzornictwo przemysłowe, badania technologiczne, badania laboratoryjne, badania
środowiska, badania chemiczne, badania dotyczące technologii, badania w dziedzinie energii, badania w dziedzinie techniki, badania naukowe dotyczące ekologii, badania naukowe
i przemysłowe, badania nad procesami przemysłowymi, projektowanie konstrukcji, projektowanie form, projektowanie
graficzne, projektowanie znaków, projektowanie techniczne,
projektowanie ogrzewania, projektowanie nowych produktów, projektowanie wzorów, projektowanie produktów przemysłowych, projektowanie znaków towarowych, projektowanie metod produkcji, projektowanie płytek wykładzinowych,
prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, monitorowanie
działań mających wpływ na środowisko w obrębie budynków,
monitorowanie wydarzeń mających wpływ na środowisko
w obrębie budynków, ocena zagrożeń środowiskowych, pomiary środowiskowe, 45 zarządzanie prawami autorskimi, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej
i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób
i podmiotów trzecich, licencjonowanie własności przemysłowej, licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie patentów, licencjonowanie
zarejestrowanych wzorów, licencjonowanie praw własności
przemysłowej, licencjonowanie zastosowań patentowych, licencjonowanie znaków towarowych, licencjonowanie praw
autorskich, licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju, eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego
poprzez ich licencjonowanie.
513088
(220) 2020 04 30
DOBRZYŃSKI ADAM PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE TEGRO ADAM
DOBRZYŃSKI IMPORT EXPORT, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) TK GLOVES
(510), (511) 9 rękawice ochronne, rękawice robocze stosowane w przemyśle.
(210)
(731)

513089
(220) 2020 04 30
DOBRZYŃSKI ADAM PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE TEGRO ADAM
DOBRZYŃSKI IMPORT EXPORT, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TK
(210)
(731)
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(531) 26.01.18, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 9 rękawice ochronne, rękawice robocze stosowane w przemyśle.
(210)
(731)
(540)
(540)

513111
(220) 2020 05 06
WALASEK MARCIN APS, Tarnowskie Góry
(znak słowno-graficzny)
METZER

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 amalgamaty dentystyczne, cementy dentystyczne, chemiczne i farmaceutyczne preparaty dla stomatologii, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi,
materiały dentystyczne do odcisków, dentystyczne materiały ścierne, diagnostyczne materiały stosowane w stomatologii, kleje do protez dentystycznych, lakiery dentystyczne,
lecznicze środki do czyszczenia zębów, leki do celów stomatologicznych, mastyksy dentystyczne, materiały do plombowania zębów, porcelana na protezy dentystyczne, płyny
do płukania jamy ustnej do celów medycznych, stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych, tampony i waciki do celów dentystycznych, woski dentystyczne, woski
do modelowania do celów stomatologicznych, 10 aplikatory stomatologiczne, dentystyczna aparatura i instrumenty,
lusterka dentystyczne, przyborniki i stojaki na strzykawki
i aplikatory stomatologiczne, maski stosowane przez stomatologów, materiały do zszywania, narzędzia stomatologiczne, ochraniacze zębów do celów dentystycznych, protezy
dentystyczne, przyrządy i przybory dentystyczne, strzykawki
stomatologiczne, sztuczne zęby, sztyfty dentystyczne, urządzenia do użytku w ortodoncji, wiertła dentystyczne, urządzenia do opracowania i leczenia kanałów zębowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

513118
(220) 2020 05 06
ŚPIEWAK EWA LOVELY YOU, Poznań
(znak słowno-graficzny)
Lovely You atelier brafittingu

(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.09.01, 26.01.18, 26.01.15
(510), (511) 25 odzież wierzchnia dla kobiet, 45 usługi brafittingu (dobierania biustonoszy).
513185
(220) 2020 05 07
AGRO-WODZISŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wodzisław Śląski
(540) (znak słowny)

(210)
(731)
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(540) SZAFIROWA
(510), (511) 29 dżemy, galaretki, żelatyna spożywcza, mieszanki żelujące na bazie cukru i pektyny.
(210)
(731)
(540)
(540)

513202
(220) 2020 05 08
ULINOWICZ MARTYNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
smartbutnothard.com

(531) 13.01.17, 15.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, kursy
szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, nauka w zakresie
sportu, świadczenie usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, świadczenie usług edukacyjnych związanych
ze sprawnością fizyczną, szkolenia w zakresie utrzymywania
dobrej kondycji fizycznej, usługi edukacyjne dotyczące
sprawności fizycznej, usługi edukacyjne w zakresie sprawności fizycznej, wynajem sprzętu i urządzeń audiowizualnych
i fotograficznych, wynajmowanie robotów edukacyjnych,
wypożyczanie przyrządów dydaktycznych, wypożyczanie
materiałów instruktażowych, wypożyczanie materiałów
i urządzeń edukacyjnych, wypożyczanie materiałów edukacyjnych, wypożyczanie materiałów dydaktycznych, wypożyczanie urządzeń edukacyjnych, wypożyczanie urządzeń
oświetleniowych do studiów telewizyjnych, wypożyczanie
urządzeń oświetleniowych do planów filmowych i studiów
filmowych, akademie, badania edukacyjne, analizowanie wyników testów i danych edukacyjnych dla osób trzecich, budowanie zespołu (edukacja), coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], doradztwo specjalistyczne w zakresie
edukacji, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania,
doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo
w zakresie szkoleń medycznych, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w zakresie
szkoleń, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub
szkoleniowe), doradztwo zawodowe [edukacja], doradztwo
zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], dostarczanie informacji dotyczących edukacji, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja, edukacja dorosłych, edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych, edukacja i szkolenia w dziedzinie inżynierii samochodowej, edukacja [nauczanie], edukacja on-line
z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu
czy ekstranetów, edukacja prawna, edukacja przedszkolna,
edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, edukacja w dziedzinie informatyki, edukacja w dziedzinie posługiwania się komputerami, edukacja w dziedzinie przetwarzania danych, edukacja w zakresie świadomości ruchowej,
edukacja zawodowa, edukacja zawodowa dla młodych ludzi,
edukacyjne usługi doradcze, egzaminy edukacyjne dla użytkowników chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie pilotażu
dronów, egzaminy edukacyjne dla użytkowników pilotażu
dronów, informacja dotycząca edukacji udzielana on-line
z komputerowej bazy danych lub z Internetu, informacja
o edukacji, informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi
doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), informacje i wiadomości on-line w dziedzinie szkoleń zawodowych, informacje związane z egzaminowaniem,
instruktaż lotniczy, instruktaż w zakresie latania samolotem,
instruktaż w zakresie latania, instruktaż w zakresie technik ko-
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munikacyjnych, kształcenie na uniwersytetach i w szkołach
wyższych, kształcenie praktyczne [pokazy], kształcenie ustawiczne, kształcenie uzupełniające [pomaturalne], kursy edukacyjne dotyczące projektowania, kursy edukacyjne dotyczące finansów, kursy edukacyjne w dziedzinie branży turystycznej, kursy edukacyjne związane z automatyzacją, kursy
instruktażowe, kursy językowe, kursy korespondencyjne,
kursy korespondencyjne dotyczące inwestycji osobistych,
kursy korespondencyjne dotyczące inwestowania, kursy korespondencyjne, nauka na odległość, kursy powtórkowe
do egzaminów państwowych, kursy rozwijające umiejętności konsultacyjne, kursy samoświadomości [szkolenia], kursy
szkoleniowe, kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, kursy szkoleniowe dotyczące
księgowości, kursy szkoleniowe dotyczące zagadnień filozoficznych, kursy szkoleniowe w dziedzinie bankowości, kursy
szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, kursy szkoleniowe
w dziedzinie ubezpieczeń, kursy szkoleniowe w dziedzinie
finansów, kursy szkoleniowe w dziedzinie nauk ścisłych, kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, kursy szkoleniowe w formie pisemnej, kursy szkoleniowe w zakresie projektowania
silników, kursy szkoleniowe w zakresie inżynierii, kursy szkoleniowe w zakresie łączenia włókien światłowodowych, kursy
szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, kursy szkoleniowe
w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, kursy szkoleniowe
w zakresie rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe w zakresie
oprogramowania komputerowego, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy szkoleniowe związane z analizą systemów, kursy szkoleniowe z zakwaterowaniem, kursy szkoleniowe związane ze sprzętem komputerowym, kursy szkoleniowe związane z medycyną, kursy szkoleniowe związane
z obsługą klienta, kursy szkoleniowe związane z projektowaniem baz danych, kursy szkolne w zakresie pomocy w nauce,
kursy szkolne związane z przygotowaniem do egzaminów,
kursy w zakresie opracowywania programów i sprzętu komputerowego, kursy w zakresie rozwoju osobistego, mentoring akademicki na rzecz dzieci w wieku szkolnym, medyczne usługi edukacyjne, nauczanie, nauczanie dotyczące zarządzania, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, nauczanie języków obcych, nauczanie pływania, nauczanie technik ratowania życia, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, nauczanie
w dziedzinie medycyny, nauczanie w dziedzinie wychowania fizycznego, nauczanie w szkołach średnich, nauczanie
w szkołach z kursami przygotowawczymi, nauczanie w szkołach podstawowych, nauczanie w zakresie CAD (projektowania wspomaganego komputerowo), nauczanie w zakresie
ekonomii i zarządzania, nauczanie w zakresie sposobów odżywiania, nauczanie wspomagane komputerowo, nauczanie
z zakresu przetwarzania danych, nauka fotografii, nauka indywidualna, ocena orientacji zawodowej, opracowywanie
kursów edukacyjnych i egzaminów, opracowywanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie międzynarodowych
programów wymiany studentów, opracowywanie podręczników edukacyjnych, organizacja egzaminów [edukacja], organizacja egzaminów w celu oceny stopnia dokonań, organizacja i przeprowadzanie warsztatów i seminariów w zakresie samoświadomości, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja konferencji edukacyjnych,
organizacja kursów językowych, organizacja seminariów, organizacja sympozjów dotyczących szkoleń, organizacja sympozjów dotyczących edukacji, organizacja szkoleń, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja wystaw w celach
edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szkoleniowych,
organizacja zajęć, organizowanie festiwali do celów eduka-
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cyjnych, organizowanie festiwali w celach szkoleniowych,
organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie kursów w szkołach dziennych dla dorosłych, organizowanie i prowadzenie
targów do celów akademickich, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, organizowanie
i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, organizowanie i przeprowadzanie zajęć dla niewielkiej grupy uczniów,
organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie indywidualnej nauki języków, organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, organizowanie konferencji
w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących edukacji, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie
kongresów edukacyjnych, organizowanie kursów instruktażowych, organizowanie kursów korespondencyjnych, organizowanie kursów stosujących metody nauczania programowanego, organizowanie kursów stosujących metody nauki samodzielnej, organizowanie kursów szkoleniowych
związanych z projektowaniem, organizowanie kursów szkoleniowych w instytutach dydaktycznych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów w zakresie szkoleń technicznych, organizowanie kursów wykorzystujących
metody nauczania na odległość, organizowanie kursów wykorzystujących metody samokształcenia, organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie prezentacji
do celów edukacyjnych, organizowanie programów szkolenia dla młodzieży związanych z przemysłem narzędziowym,
organizowanie programów szkoleniowych, organizowanie
programów szkolenia młodzieży związanych z branżą budowlaną, organizowanie programów szkolenia młodzieży,
organizowanie seminariów, organizowanie seminariów szkoleniowych, organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, organizowanie
seminariów dotyczących edukacji, organizowanie seminariów związanych z edukacją, organizowanie seminariów
w celach edukacyjnych, organizowanie seminariów edukacji
ustawicznej, 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, organizowanie wykładów edukacyjnych, organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie wystaw do celów edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie zajęć dydaktycznych, organizowanie zjazdów
edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, planowanie konferencji w celach edukacyjnych, planowanie seminariów w celach edukacyjnych, planowanie wykładów w celach edukacyjnych, podyplomowe kursy szkoleniowe, podyplomowe kursy szkoleniowe związane ze stu-
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diami z zakresu zarządzania, podyplomowe kursy szkoleniowe związane z technologią inżynieryjną, pokazy [do celów
szkoleniowych], pokazy edukacyjne, pokazy sprzętu fotograficznego [do celów szkoleniowych], produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, produkcja
materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych seminariach, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na seminariach zawodowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach zarządzania,
produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na wykładach zawodowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych wykładach, produkcja
materiałów kursowych rozprowadzanych na wykładach z zarządzania, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach zawodowych, produkowanie materiałów szkoleniowych rozprowadzanych podczas seminariów z zakresu zarządzania, programy edukacyjne i szkoleniowe w zakresie zarządzania ryzykiem, prowadzenie edukacyjnych programów wspierających dla pacjentów, prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie konferencji biznesowych, prowadzenie konferencji edukacyjnych,
prowadzenie kursów, prowadzenie kursów dotyczących
szkoleń administracyjnych, prowadzenie kursów dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie
kursów dotyczących administrowania działalnością gospodarczą, prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu biznesu, prowadzenie kursów edukacyjnych z biznesu, prowadzenie kursów edukacyjnych związanych z branżą turystyczną,
prowadzenie kursów edukacyjnych dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie kursów edukacyjnych w zakresie inżynierii, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu nauk ścisłych, prowadzenie kursów instruktażowych, prowadzenie
kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla
młodych ludzi i dorosłych, prowadzenie kursów korespondencyjnych, prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie uniwersyteckim, prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie dyplomowym, prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie szkoły wyższej, prowadzenie
kursów nauki na odległość na poziomie średnim, prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie podstawowym,
prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, prowadzenie
kursów szkoleniowych na temat zarządzania działalnością
gospodarczą, prowadzenie kursów szkoleniowych on-line
związanych z odżywianiem, prowadzenie seminariów, prowadzenie seminariów instruktażowych związanych z organizacją czasu, prowadzenie seminariów szkoleniowych dla
klientów, prowadzenie seminariów szkoleniowych, prowadzenie seminariów szkoleniowych związanych z zarządzaniem czasem, prowadzenie sesji szkoleniowych on-line
związanych ze sprawnością fizyczną, prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących konserwacji silników, prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących napraw silników,
prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących napraw
łodzi motorowych, prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących konserwacji silników samochodowych, prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących konserwacji łodzi
motorowych, prowadzenie warsztatów [szkolenia], prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących napraw silników
samochodowych, prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, prowadzenie wystaw w celach rekreacyjnych, prowadzenie zajęć, przekazywanie know-how [szkolenia], przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, przeprowadzanie
sprawdzianów edukacyjnych, przeprowadzanie wywiadów
ze współczesnymi osobistościami w celach edukacyjnych,
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przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, przyznawanie
świadectw edukacyjnych, rozpowszechnianie materiałów
edukacyjnych, seminaria edukacyjne, seminaria, skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa zawodowego,
skomputeryzowane szkolenia, sprawdziany edukacyjne,
świadczenie usług edukacyjnych dotyczących biologii,
świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, szkolenia
biznesowe, szkolenia dla dorosłych, szkolenia dla pilotów
i obsługi kabiny pasażerskiej, szkolenia dotyczące elektroniki,
szkolenia dotyczące obsługi sprzętu fotograficznego, szkolenia dotyczące prowadzenia ksiąg, szkolenia edukacyjne,
szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, szkolenia komputerowe, szkolenia nauczycieli, szkolenia nauczycieli sportowych, szkolenia personelu, szkolenia pracowników w zakresie użytkowania sprzętu elektronicznego, szkolenia pracowników w zakresie użytkowania sprzętu elektrycznego,
szkolenia praktyczne w dziedzinie spawania, szkolenia przemysłowe, szkolenia techniczne w dziedzinie ryzyka przemysłowego, szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa,
szkolenia techniczne związane z higieną, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w dziedzinie oprogramowania,
szkolenia w zakresie edukacji komputerowej, szkolenia w zakresie elektronicznego przetwarzania danych, szkolenia
w zakresie konserwacji edytorów tekstu, szkolenia w zakresie
konserwacji komputerów, szkolenia w zakresie kwalifikacji
zawodowych, szkolenia w zakresie możliwości zatrudnienia,
szkolenia w zakresie obsługi programów do przetwarzania
danych, szkolenia w zakresie obsługi systemów oprogramowania, szkolenia w zakresie obsługi urządzeń i instrumentów
naukowych do badań laboratoryjnych, szkolenia w zakresie
opracowywania obwodów scalonych, szkolenia w zakresie
opracowywania systemów oprogramowania, szkolenia
w zakresie opracowywania programów komputerowych,
szkolenia w zakresie programowania komputerów, szkolenia
w zakresie projektowania obwodów scalonych, szkolenia
w zakresie projektowania systemów oprogramowania, szkolenia w zakresie projektowania programów komputerowych,
szkolenia w zakresie projektowania pamięci komputerowych, szkolenia w zakresie projektowania, szkolenia w zakresie projektowania komputerów, szkolenia w zakresie prowadzenia pojazdów mechanicznych, szkolenia w zakresie przetwarzania danych, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia
w zakresie rozwijania pamięci komputerowych, szkolenia
w zakresie sprawności fizycznej, szkolenia w zakresie sztuk
wizualnych, szkolenia w zakresie technik komputerowych,
szkolenia w zakresie technik przetwarzania danych, szkolenia
w zakresie technologii komunikacyjnych, szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, szkolenia w zakresie użytkowania maszyn budowlanych, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, szkolenia z obsługi pamięci komputerowych, szkolenia z obsługi obwodów scalonych, szkolenia
z obsługi systemów skomputeryzowanych, szkolenia z zakresu obsługi czujników optycznych, szkolenia z zakresu obsługi
programów komputerowych, szkolenia z zakresu public relations, szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, szkolenia z zakresu świadczenia usług
prawnych, szkolenia z zakresu użytkowania dźwigów, szkolenia z zakresu użytkowania komputerów, szkolenia zawodowe w zakresie mechaniki, szkolenia żeglarskie, szkolenia
związane z finansami, szkolenia związane z przetwarzaniem
danych, szkolenia związane z technikami przetwarzania danych, szkolenia związane ze sprzętem komputerowym, szkolenie biznesowe prowadzone za pomocą gry, szkolenie biz-
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nesowe zapewniane za pomocą struktury symulacyjnej,
szkolenie dotyczące komputerów, szkolenie i instruktaż,
szkolenie personelu dla zapewnienia maksymalnej ochrony
bezpieczeństwa, szkolenie personelu w zakresie umiejętności związanych z systemami biurowymi, szkolenie personelu
w zakresie umiejętności związanych z przetwarzaniem tekstu, szkolenie personelu zajmującego się finansami, szkolenie techniczne związane z analizą chemiczną, szkolenie
w oparciu o komputery, szkolenie w zakresie administracji,
szkolenie w zakresie instalowania komputerów, szkolenie
w zakresie inżynierii elektrycznej, szkolenie w zakresie konserwacji pojazdów, szkolenie w zakresie napraw komputerów, szkolenie w zakresie pisania programów komputerowych, szkolenie w zakresie podatków, szkolenie w zakresie
rachunkowości, szkolenie w zakresie użytkowania i obsługi
procesorów danych, szkolenie w zakresie zajęć rekreacyjnych, szkolenie z prowadzenia pojazdów użytkowych, szkolenie z zakresu sprzedaży, szkolenie związane z karierą zawodową, szkoły korespondencyjne, testy edukacyjne, trening
osobisty [szkolenie], trening rozwoju osobistego, trening
umiejętności zawodowych, udostępnianie filmów on-line
nie do pobrania, udostępnianie informacji edukacyjnych
w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, udostępnianie
informacji dotyczących szkoleń, udostępnianie informacji
o nauczaniu on-line, udostępnianie informacji dotyczących
treningu fitness za pomocą portalu on-line, udostępnianie
kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo,
udostępnianie kursów korespondencyjnych, udostępnianie
kursów szkoleniowych w zakresie komputerów, udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi, udostępnianie
kursów szkoleniowych dla młodych ludzi przygotowujących
do wykonywania określonych zawodów, udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi przygotowujących
do zatrudnienia, udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, udostępnianie obiektów i sprzętu na szkolenia
dla młodych ludzi, udostępnianie obiektów i sprzętu do przeprowadzania egzaminów edukacyjnych, udostępnianie
obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń, udostępnianie
obiektów i sprzętu w celach nauczania, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów edukacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu do szkoleń w zakresie umiejętności pracowniczych, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego,
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, udzielanie informacji związanych z wychowaniem fizycznym za pośrednictwem strony
internetowej on-line, udzielanie informacji związanych
z kształceniem pomaturalnym uzupełniającym za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej
on-line, udzielanie kursów szkolenia zawodowego, usługi
doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], usługi doradcze w zakresie szkoleń, usługi doradcze w zakresie edukacji,
usługi doradcze w zakresie szkoleń komputerowych, usługi
doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi doradcze w zakresie edukacji dotyczące księgowości, usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów
szkoleniowych, usługi doradztwa edukacyjnego, usługi doradztwa związane z przedmiotami akademickimi, usługi dotyczące edukacji technologicznej, usługi edukacji biznesowej, usługi edukacji dla dorosłych, usługi edukacji medycznej, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące finansów, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczą-

57

ce własności intelektualnej, usługi edukacyjne dla dorosłych
dotyczące prawa, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące
handlu, usługi edukacyjne dla dorosłych odnoszące się
do księgowości, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące
audytu, usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, usługi
edukacyjne dla przemysłu, usługi edukacyjne dotyczące zastosowania oprogramowania komputerowego, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi edukacyjne dotyczące
komputerów, usługi edukacyjne dotyczące umiejętności komunikacyjnych, usługi edukacyjne dotyczące systemów
komputerowych, usługi edukacyjne dotyczące handlu, usługi edukacyjne dotyczące przemysłu, usługi edukacyjne dotyczące zastosowania systemów komputerowych, usługi
edukacyjne dotyczące projektowania, usługi edukacyjne
dotyczące pisania programów komputerowych, usługi edukacyjne dotyczące wywoływania zdjęć, usługi edukacyjne
dotyczące drukowania zdjęć, usługi edukacyjne dotyczące
technologii informacyjnej, usługi edukacyjne dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne dotyczące oprogramowania
komputerowego, usługi edukacyjne dotyczące użycia komputerów w działalności gospodarczej, usługi edukacyjne
i szkoleniowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane
z zarządzaniem działalnością gospodarczą, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania języków
obcych, usługi edukacyjne w postaci kursów na poziomie
uniwersyteckim, usługi edukacyjne w postaci szkół korespondencyjnych, usługi edukacyjne w postaci kursów korespondencyjnych, usługi edukacyjne w postaci spersonalizowanego nauczania, usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania przetwarzania danych, usługi edukacyjne w zakresie szkół średnich, usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, usługi edukacyjne
w zakresie szkoleń biznesowych, usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów instruktażowych, usługi edukacyjne
w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem franszyzowym,
usługi edukacyjne w zakresie zarządzania, usługi edukacyjne
w zakresie fotografii, usługi edukacyjne wspomagane komputerowo w dziedzinie zarządzania biznesowego, usługi
edukacyjne z zakresu nauczania technik transkrypcyjnych,
usługi edukacyjne związane z przetwarzaniem danych, usługi edukacyjne związane ze szkoleniem sprzedażowym, usługi edukacyjne związane ze skrótowym systemem zapisu,
usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi,
usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, usługi edukacyjne związane z biznesem, usługi edukacyjne związane z modelowaniem, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, usługi egzaminów akademickich, usługi egzaminowania (edukacyjne), usługi informacyjne dotyczące edukacji, usługi instruktażowe i szkoleniowe, usługi instruktażowe w zakresie
przetwarzania danych, usługi konsultacyjne dotyczące analizy wymagań szkoleniowych, usługi konsultacyjne w zakresie
edukacji biznesowej, usługi konsultacyjne w zakresie szkolenia inżynierów, usługi konsultacyjne związane z edukacją inżynieryjną, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami
pracowników, usługi kształcenia praktycznego, usługi mentoringu biznesowego, usługi nauczania dotyczące medycyny, usługi nauczania języka angielskiego, usługi nauczania
percepcyjnego, usługi nauczania umiejętności komunikacyjnych, usługi nauczania w zakresie metod pedagogicznych,
usługi nauczania związane z branżą optyczną, usługi nauczania związane z pomocą biznesową, usługi nauki na odległość świadczone on-line, usługi oceny w zakresie sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, usługi organizowania
i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi szkół, usługi szkół korespon-
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dencyjnych, usługi szkół w zakresie nauczania rysunku budowlanego, usługi szkół wyższych w zakresie szkoleń inżynieryjnych, usługi szkoleń pracowników związane z nowoczesną technologią biurową, usługi szkolenia dla personelu,
usługi szkolenia zawodowego, usługi szkolenia w dziedzinie
zarządzania, usługi szkolenia personelu, usługi szkolenia personelu działu sprzedaży, usługi szkoleniowe dla inżynierów
dźwięku, usługi szkoleniowe dla biznesu, usługi szkoleniowe
dla kierowców z umiejętności prowadzenia pojazdu, usługi
szkoleniowe dla przemysłu, usługi szkoleniowe dla techników kinowych, usługi szkoleniowe dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi szkoleniowe dotyczące instalacji komputerów, usługi szkoleniowe dotyczące przesyłania danych, usługi szkoleniowe dotyczące latania, usługi
szkoleniowe dotyczące sprzątania biur, usługi szkoleniowe
dotyczące konserwacji systemów testujących sterowanych
komputerowo, usługi szkoleniowe dotyczące wspomaganego komputerowo wytwarzania, usługi szkoleniowe dotyczące projektowania wspomaganego komputerowo, usługi
szkoleniowe dotyczące testowania wspomaganego komputerowo, usługi szkoleniowe dotyczące inżynierii elektrycznej,
usługi szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu detalicznym, usługi szkoleniowe dotyczące naprawy systemów
testujących sterowanych komputerowo, usługi szkoleniowe
dotyczące instalacji systemów testujących sterowanych
komputerowo, usługi szkoleniowe dotyczące projektowania,
usługi szkoleniowe dotyczące ekspresji wokalnej, usługi
szkoleniowe dotyczące stosowania technologii informatycznej, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, usługi szkoleniowe w dziedzinie zarządzania handlem detalicznym, usługi szkoleniowe w dziedzinie finansów, usługi szkoleniowe w dziedzinie edukacji komputerowej, usługi szkoleniowe w dziedzinie oprogramowania komputerowego, usługi szkoleniowe w dziedzinie zarządzania
projektami, usługi szkoleniowe w dziedzinie opracowywania
oprogramowania komputerowego, usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, usługi szkoleniowe w zakresie logistyki, usługi szkoleniowe w zakresie
sprzedaży, usługi szkoleniowe w zakresie produkcji, usługi
szkoleniowe w zakresie sportu, usługi szkoleniowe w zakresie systemów komputerowych, usługi szkoleniowe w zakresie obsługi wspomaganych komputerowo systemów inżynieryjnych, usługi szkoleniowe w zakresie użytkowania oprogramowania komputerowego, usługi szkoleniowe w zakresie wspomaganego komputerowo projektowania inżynieryjnego, usługi szkoleniowe w zakresie doradztwa do spraw
zarządzania, usługi szkoleniowe wspomagane komputerowo, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi szkoleniowe związane z komputerami, usługi
szkoleniowe związane z przetwarzaniem danych, usługi
szkoleniowe związane z konserwacją komputerów, usługi
szkoleniowe związane z konserwacją pojazdów, usługi szkoleniowe związane z prowadzeniem pojazdów z napędem
na cztery koła, usługi szkoleniowe związane z naprawą komputerów, usługi szkoleniowe związane z naprawą pojazdów,
usługi trenerów osobistych, usługi w zakresie kształcenia uniwersyteckiego, usługi w zakresie instruktażu sportowego,
usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi w zakresie nauczania korespondencyjnego, usługi w zakresie oceniania
w edukacji, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych, usługi w zakresie przygotowywania programów nauczania, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, usługi w zakresie szkoleń handlowych, usługi w zakresie szkolenia zawodowego, usługi w zakresie szkolenia nauczycieli,
usługi w zakresie szkoleń komputerowych, usługi w zakresie
szkoleń inżynieryjnych, usługi w zakresie szkoleń i przygotowania zawodowego, usługi w zakresie tworzenia progra-
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mów do nauki przetwarzania danych, usługi w zakresie wychowania fizycznego wspomagane komputerowo, usługi
w zakresie wykładów związane z umiejętnościami zarządzania, usługi w zakresie wykładów związane z umiejętnościami
sprzedażowymi, usługi w zakresie zapewniania szkoleń z zakresu używania komputerów, usługi w zakresie zapewniania
kursów szkoleniowych, usługi w zakresie zapewniania szkoleń z zakresu używania klawiatur komputerowych, warsztaty
w celach edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych,
wydawanie nagród edukacyjnych, wykłady na temat umiejętności marketingowych, wypożyczanie symulatorów szkoleniowych, wyznaczanie standardów edukacyjnych, wyznaczanie standardów szkoleń, zapewnianie edukacji, zapewnianie instruktażu związanego z ćwiczeniami, zapewnianie
instruktażu związanego z programowaniem komputerów,
zapewnianie kursów dokształcających i doszkalających, zapewnianie kursów dotyczących oceny umiejętności, zapewnianie kursów edukacyjnych dotyczących telekomunikacji,
zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z komputerami, zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z elektroniką, zapewnianie kursów edukacyjnych, zapewnianie
kursów instruktażowych dla młodych ludzi, zapewnianie kursów instruktażowych, zapewnianie kursów instruktażowych
w zakresie zarządzania ogólnego, zapewnianie kursów szkoleniowych związanych z osobistym zarządzaniem czasem,
zapewnianie kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów
szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie samoświadomości,
zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie zarządzania
technologią informacyjną, zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, zapewnianie kursów szkoleniowych na poziomie szkoły średniej, zapewnianie kursów szkoleniowych
na poziomie szkoły wyższej, zapewnianie kursów szkoleniowych na poziomie podyplomowym, zapewnianie kursów
szkolenia ustawicznego, zapewnianie pokazów edukacyjnych, zapewnianie prywatnych lekcji w dziedzinie geometrii,
zapewnianie seminariów szkoleniowych on-line, zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności zawodowych, zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, zapewnianie szkoleń
on-line, zapewnianie szkoleń za pośrednictwem światowej
sieci komputerowej, zapewnianie testów edukacyjnych
i ocen w formie komputerowej, zapewnianie zajęć on-line
dla niewielkiej grupy uczniów, zapewnianie zajęć uzupełniających z matematyki, zarządzanie usługami edukacyjnymi,
zawodowe szkolenia związane z lotniskami, adaptacja i montaż kinematograficzny, doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, edycja nagrań audio, edycja nagrań wideo,
edycja zdjęć, fotografia, fotografia lotnicza, kompozycje fotograficzne na rzecz innych, mikrofilmowanie dla osób trzecich, montaż filmów, montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, nagrywanie muzyki, opracowywanie formatów do filmów, opracowywanie sprawozdań w zakresie nauczania, prezentacja nagrań wideo, produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań,
produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja edukacyjnych programów telewizyjnych, produkcja
efektów specjalnych do filmów, produkcja efektów specjalnych do telewizji, produkcja filmów szkoleniowych, produkcja filmów w celach edukacyjnych, produkcja filmów w celach rozrywkowych, produkcja graficznych fragmentów filmowych, produkcja muzycznych filmów wideo, produkcja
muzyczna, produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, 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 wi-
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deo, produkcja nagrań wzorcowych [master], produkcja nagrań wzorcowych [master] audio, produkcja obrazów animowanych, produkcja oryginalnych egzemplarzy nagrań, produkcja piosenek do filmów, produkcja prezentacji audiowizualnych, produkcja programów animowanych i z udziałem
aktorów, produkcja programów dźwiękowych, produkcja
przedstawień i filmów, produkcja rozrywki audio, produkcja
szkoleniowych filmów wideo, produkcja taśm wideo
do użytku firmowego podczas szkoleń edukacyjnych z zarządzania, produkowanie filmów, programowanie [układanie
rozkładu programów] w globalnych sieciach komputerowych, projekcja filmów do celów technicznych, realizacja nagrań audiowizualnych, świadczenie usług w zakresie automatycznego nagrywania wideo, udostępnianie obiektów
i sprzętu do nagrań, udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych,
szerokopasmowych, bezprzewodowych i on-line, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] z witryn internetowych mp3, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania]
na internetowych stronach MP3, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] na witrynach internetowych MP3,
udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania,
z Internetu, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, usługi edycji nagrań audio i wideo, usługi filmowania z powietrza, usługi informacyjne dotyczące filmów wideo, usługi nagrywania i produkcji audio,
usługi produkcji filmów, usługi studia nagrań, usługi studiów
nagrań dźwiękowych, usługi studiów nagrań w zakresie wideo, usługi w zakresie animacji efektów specjalnych do filmów i wideo, usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi
imprez, usługi w zakresie nagrań audio i wideo, usługi w zakresie nagrań fonicznych, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, usługi w zakresie nagrań wideo, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi
w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki,
nagrań wideo i filmów, usługi związane z produkcją rozrywki
w postaci materiałów wideo, organizacja konkursów edukacyjnych, administrowanie [organizacja] konkursami.
(210)
(731)
(540)
(540)

513417
(220) 2020 05 12
GADAMSKI GRZEGORZ DECODORE, Bielawa
(znak słowno-graficzny)
Decodore

(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte
w innych klasach, narzuty na łóżka i obrusy, zasłony i firanki, 35 usługi w zakresie promocji i reklamy na rzecz osób
trzecich, usługi w zakresie zarządzania i administrowania
w działalności handlowej, prace biurowe, usługi w zakresie
sprzedaży, obrotu, w tym pośrednictwa handlowego, towarów do aranżacji, dekoracji, projektowania i wykańczania
budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych
i pomieszczeń gospodarczych oraz ogrodów i publicznych
terenów zieleni, usługi doradztwa w zakresie prowadzenia
i organizowania działalności gospodarczej, 39 usługi w zakresie dystrybucji towarów do aranżacji, dekoracji, projektowania i wykańczania budynków i wnętrz, w tym lokali
mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych
oraz ogrodów i publicznych terenów zieleni, 42 usługi w za-
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kresie projektowania i doradztwa w projektowaniu, aranżacji, dekoracji i wykańczania budynków i wnętrz, w tym lokali
mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych oraz
ogrodów i publicznych terenów zieleni, usługi dekoratorskie
w zakresie budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych,
biurowych i pomieszczeń gospodarczych oraz ogrodów
i publicznych terenów zieleni, usługi projektowe w zakresie
budownictwa, usługi w zakresie projektowania i doradztwa
w projektowaniu mebli oraz innych wyrobów do aranżacji,
dekoracji i wykańczania budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych
oraz ogrodów i publicznych terenów zieleni.
(210)
(731)
(540)
(540)

513471
(220) 2020 05 15
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE, Białystok
(znak słowno-graficzny)
PODLASKIE FORUM EKONOMICZNE

(531) 01.17.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 artykuły biurowe, artykuły piśmiennicze, albumy, afisze, plakaty, biurowe artykuły papiernicze, bloczki
do pisania, bloki do pisania [listowe], broszury, chorągiewki
papierowe, czasopisma [periodyki], drukowane materiały szkoleniowe i instruktażowe, dzienniki, sportowe karty
do kolekcjonowania, drukowane foldery informacyjne, fotografie, kalendarze, kalendarze z kartkami do wyrywania,
kartki okolicznościowe, karty pocztowe, klej do materiałów
piśmiennych lub do celów domowych, koperty [artykuły
piśmienne], naklejki, nalepki, notatniki, notesy podręczne,
okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], ołówki, ołówki automatyczne, opakowania z tworzyw sztucznych, papierowe
torebki do pakowania, papeteria, papier, papier listowy, papier srebrny, papier świecący, pieczęcie [stemple], pióra i długopisy, prospekty, proporczyki z papieru, piórniki, pudełka
na prezenty, papierowe pudełka do pakowania, papierowe
identyfikatory imienne, segregatory, skoroszyty, stemple
do pieczętowania, teczki na dokumenty, teczki papierowe,
emblematy papierowe, torby papierowe, torby na prezenty,
zakładki, zakładki do książek, zaproszenia, zeszyty, 35 zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, organizacja i prowadzenie prezentacji
produktów, impresariat w działalności artystycznej, informacja o działalności gospodarczej i informacja handlowa,
organizowanie targów handlowych, organizowanie wystaw
w celach handlowych, organizacja wystaw do celów reklamowych, organizowanie aukcji, usługi w zakresie promocji,
opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych
i reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, promowanie wydarzeń specjalnych, promowanie rolnictwa
ekologicznego oraz produktów regionalnych, promowanie wyrobów sztuki regionalnej, usługi w zakresie wystaw
i prezentacji towarów, usługi w zakresie pokazów towarów,
zarządzanie przetwarzaniem danych, usługi zarządzania danymi, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów
publicznych, usługi przedstawicielstw handlowych, usługi
promocyjne i reklamowe, wynajmowanie powierzchni reklamowych, zamieszczanie ogłoszeń na rzecz osób trzecich,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, dystrybucja
prospektów do celów reklamowych, badania opinii publicznej, badanie rynku, doradztwo biznesowe, usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę sprzedaży bezpośredniej i Internet towarów, w szczególności pro-
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duktów określanych, jako produkty lokalne, regionalne lub
towarów promujących województwo, 41 usługi w zakresie
kultury, edukacja [nauczanie], organizacja imprez rozrywkowych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizacja
imprez w celach kulturalnych i artystycznych, organizowanie
imprez edukacyjnych, organizowanie prezentacji do celów
kulturalnych, organizowanie konkursów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja
szkoleń, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizacja warsztatów i seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizacja widowisk, organizacja koncertów, organizowanie
festiwali, organizowanie festynów, organizowanie spotkań
i konferencji, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie obozów sportowych, kultura fizyczna, informacja
o rekreacji, prowadzenie kursów edukacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

513544
(220) 2020 05 18
ORGANIC LIFE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
from soil to skin

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
balsamy do celów kosmetycznych, dezodoranty dla ludzi
i zwierząt, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do pielęgnacji skóry,
kremy kosmetyczne, mydła, odżywki do włosów, piżmo [wyroby perfumeryjne], płyny po goleniu, preparaty do kąpieli,
nielecznicze, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty fitokosmetyczne, szampony, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, świece do masażu do celów kosmetycznych, 5 antybakteryjne środki do mycia rąk, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, konopie indyjskie do celów
medycznych, preparaty do leczenia trądziku, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty zawierające
aloes do celów farmaceutycznych, 35 promocja sprzedaży,
administrowanie sprzedażą, usługi sklepów detalicznych
on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z aloesowymi
preparatami do celów kosmetycznych, balsamami do celów
kosmetycznych, dezodorantami dla ludzi i zwierząt, ekstraktami ziołowymi do celów kosmetycznych, kosmetykami,
kosmetykami dla dzieci, kosmetykami do pielęgnacji skóry,
kremami kosmetycznymi, mydłami, odżywkami do włosów,
piżmem [wyroby perfumeryjne], płynami po goleniu, nieleczniczymi preparatami do kąpieli, preparatami do higieny
intymnej lub do celów dezodorujących, preparatami fitokosmetycznymi, szamponami, środkami czyszczącymi do celów gospodarstwa domowego, świecami do masażu do celów kosmetycznych, antybakteryjnymi środkami do mycia
rąk, ekstraktami roślinnymi do celów farmaceutycznych,
konopiami indyjskimi do celów medycznych, preparatami
do leczenia trądziku, preparatami farmaceutycznymi do pielęgnacji skóry, preparatami zawierającymi aloes do celów
farmaceutycznych.
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(210) 513603
(220) 2020 05 18
(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
(540) (znak słowny)
(540) Denutin
(510), (511) 1 preparaty chemiczne do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
preparaty bakteriologiczne inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych
niż medyczne i weterynaryjne, odczynniki chemiczne inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, detergenty
używane w procesach produkcyjnych, preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
kultury mikroorganizmów inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty do czyszczenia z tłuszczy,
3 nielecznicze antyperspiranty, dezodoranty i antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach, antyperspiranty do użytku
osobistego, olejki aromatyczne, olejki mineralne, balsamy inne
niż do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty do demakijażu, dezodoranty dla
ludzi i zwierząt, mydła dezodorująca i dezynfekujące oraz
przeciwpotne, preparaty do golenia, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, woda kolońska, preparaty do makijażu, odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, kremy do skóry, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, szampony, środki do czyszczenia zębów, talk
kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, woda kolońska, woda toaletowa i zapachowa, zestawy kosmetyków, żele
do masażu inne niż do celów medycznych, żele do wybielania
zębów, pianki, kosmetyki upiększające, kosmetyki funkcjonalne, żele nawilżające, kremy tonizujące, kosmetyki do włosów, kosmetyki do demakijażu, środki nawilżające, kosmetyki
do rzęs, kosmetyki do brwi, koncentraty nawilżające, kosmetyki do paznokci, płynne, płynne kremy, kosmetyki do ust, kosmetyki zawierające pantenol, kosmetyki zwierające keratynę,
kosmetyki dla dzieci, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki
w postaci kremów, płyny do twarzy, toniki do twarzy, kremy
do ciała, żele po opalaniu, olejki do ciała, peelingi do twarzy,
kosmetyki w formie olejków, kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki w formie żelu, kosmetyki do pielęgnacji skóry,
zmywacze do paznokci, kosmetyki i preparaty kosmetyczne,
kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, nawilżające balsamy do skóry, płyny do pielęgnacji skóry, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych,
perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, kosmetyki w formie
sproszkowanej (pudry), zmywacze lakieru do paznokci, mydła nielecznicze, mydła granulowane, mydła w żelu, mydła
w płynie, mydła w kremie, mydła w kostce, emulsje do mycia
ciała nie zawierające mydła, balsamy oczyszczające, balsamy
do rąk, balsamy do golenia, balsamy do ciała, żele do czyszczenia zębów, żele oczyszczające, żele do kąpieli, żele do golenia,
żele do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk, żele do ciała,
żele do czyszczenia zębów, pasty do zębów, odzywki do włosów, odzywki do ust, odżywki do paznokci, szampony, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych,
5 mydła lecznicze, mydła dezynfekujące, mydła antybakteryjne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające: aldehydy do celów farmaceutycznych, anestetyki, antyseptyki, balsamiczne
preparaty do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, bandaże opatrunkowe białkowe suplementy diety, borowina lecznicza, borowina do kąpieli, chusteczki odkażające,
chirurgiczne materiały opatrunkowe, nasączone chusteczki
antyseptyczne, chusteczki wilgotne nasączone płynem farmaceutycznym, chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi, detergenty do celów medycznych, wyciąg z chmielu
do celów farmaceutycznych, preparaty czyszczące do szkieł
kontaktowych, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki
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dezynfekcyjne do celów higienicznych, gaza opatrunkowa,
gąbka do ran, gorczyca do celów farmaceutycznych, lecznicza guma do życia, guma do żucia odświeżająca oddech
do celów leczniczych, gwajakol do celów farmaceutycznych,
herbaty zielone do celów leczniczych, intymne preparaty nawilżające, jod do celów farmaceutycznych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, kompresy, kwasy do celów farmaceutycznych, lecznicze płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny
do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty
toaletowe, lecznicze suche szampony, lecznicze szampony
dla zwierząt domowych lecznicze napoje mineralne, lecznicze napoje izotoniczne, maści do celów farmaceutycznych,
napoje stosowane w lecznictwie, herbata ziołowa, napoje ziołowe do użytku leczniczego, zioła lecznicze, lecznicze płyny
do przemywania oczu, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek migdałowy do celów farmaceutycznych,
olejek z kopru do celów leczniczych, leki dla ludzi, leki ziołowe,
mięta do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy
diety, sole mineralne do kąpieli, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, suplementy zawierające mleczko pszczele, mleczko
pszczele do celów farmaceutycznych, środki oczyszczające,
środki lecznicze przeciw poceniu się, środki lecznicze przeciw
poceniu się stóp, środki na odciski, kadzidełka do odstraszania
owadów, preparaty farmaceutyczne do uśmierzania skutków
ukąszeń owadów, odżywcze suplementy diety, preparaty
i artykuły higieniczne, materiały opatrunkowe, plastry, plastry
do celów medycznych, płyny do płukania ust, płyny do celów
farmaceutycznych, antybakteryjne płyny do rąk, lecznicze płyny do pielęgnacji skóry, płyny dezynfekujące inne niż mydła,
olejki do celów kosmetycznych, płyny lecznicze do płukania
ust, płyny dezynfekcyjne do jamy ustnej, preparaty do sterylizacji, preparaty chemiczne do celów medycznych, środki
dezynfekcyjne do celów higienicznych, spraye odświeżające
do pomieszczeń, preparaty do niszczenia szkodników, preparaty do niszczenia robactwa, środki przeczyszczające, suplementy zawierające siemię lniane, mąka z siemienia lnianego
do celów farmaceutycznych, sole mineralne do kąpieli, preparaty do sterylizacji, spray do użytku farmaceutycznego, tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, tabletki do ssania
na ból gardła, tampony: środki uspokajające, wata do celów
leczniczych, preparaty witaminowe, zioła do palenia do celów
leczniczych, zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone i zakonserwowane, substancje żrące do celów farmaceutycznych, żywność dla niemowląt, waciki do celów medycznych.
513620
(220) 2020 05 18
FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA
SPÓŁKA AKCYJNA, Zelów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) minimum 95% natural origin
(210)
(731)

61

(531) 05.03.11, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne i perfumeryjne do pielęgnacji twarzy, ciała, rąk, paznokci i włosów.
513621
(220) 2020 05 18
FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA
SPÓŁKA AKCYJNA, Zelów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vegan
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne i perfumeryjne do pielęgnacji twarzy, ciała, rąk, paznokci i włosów.
(210)
(731)
(540)
(540)

513646
(220) 2020 05 20
JZO SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra
(znak słowno-graficzny)
IZOPTYKA

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 soczewki optyczne okularowe, 16 broszury,
czasopisma, gazety, książki, publikacje.
513651
(220) 2020 05 19
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice-Parcela
(540) (znak słowny)
(540) FERRUM
(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
(210)
(731)
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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.
(210) 513654
(220) 2020 05 19
(731) LIPIŃSKI ANDRZEJ JÓZEF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TIMELESS ANALOG
(510), (511) 9 urządzenia audiowizualne i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku,
obrazu lub danych, nagrane media i media do pobrania.
513659
(220) 2020 05 20
IVORY ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) (znak słowny)
(540) IVORY ENERGY
(510), (511) 39 dostarczanie i dystrybucja energii, w tym
energii cieplnej, usługi informacyjne i doradcze w związku
z dystrybucją energii, usługi przesyłania i magazynowania energii, w tym energii cieplnej, 40 wytwarzanie energii, 42 doradztwo związane z usługami technologicznymi
w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i energię, usługi doradcze dotyczące zużycia energii, porady techniczne związane
z działaniami mającymi na celu oszczędzanie energii, usługi
doradztwa technologicznego w dziedzinie generowania
energii alternatywnych, usługi w zakresie analizy i projektowania systemów ogrzewania, audyt energetyczny.
(210)
(731)

(210) 513682
(220) 2020 05 21
(731) LENART BARBARA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Hola care
(510), (511) 3 preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, balsamy
inne niż do celów medycznych, środki perfumeryjne i zapachowe, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, ato-
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mizery wody mineralnej do celów kosmetycznych, bawełna
do celów kosmetycznych, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, balsamy do celów kosmetycznych, kremy chłodzące
do użytku kosmetycznego, kremy do jasnej karnacji [do użytku kosmetycznego], kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kojące do użytku
kosmetycznego, kremy kosmetyczne, kremy kosmetyczne
do rąk, kremy kosmetyczne do skóry suchej, kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, kremy kosmetyczne
odżywcze, kremy nawilżające do użytku kosmetycznego,
kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego], mleczka
kosmetyczne, toniki do skóry, toniki do skóry nielecznicze,
toniki do twarzy [kosmetyki], toniki do użytku kosmetycznego, toniki kosmetyczne do ciała, toniki kosmetyczne do twarzy, toniki [kosmetyki], maseczki do ciała, maseczki do ciała
w kremie, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, maseczki
do skóry [kosmetyki], maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do twarzy, maseczki do twarzy, do celów toaletowych, maseczki do twarzy i ciała, maseczki nawilżające,
maseczki nawilżające do skóry, maseczki oczyszczające,
maseczki upiększające do twarzy, maseczki z glinki do skóry,
maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, oczyszczające maseczki do twarzy, żelowe maseczki na oczy, olejki
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, szampony do ciała,
szampony do użytku osobistego, szampony w kostkach,
chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu,
chusteczki nasączone preparatem do oczyszczania skóry,
chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, preparaty do demakijażu, błyszczyki
do ust [kosmetyki], kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji
skóry, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki do ust,
kosmetyki naturalne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki organiczne, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki
w formie olejków, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki zawierające
keratynę, kosmetyki zawierające pantenol, krem z retinolem
do celów kosmetycznych, kremy do ciała [kosmetyki], kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, kremy
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do twarzy i ciała
[kosmetyki], kremy na noc [kosmetyki], kremy samoopalające [kosmetyki], kule do kąpieli nasączone kosmetykami,
olejkami i barwnikami, maska do ciała w proszku [do użytku
kosmetycznego], maski do ciała w płynie [do użytku kosmetycznego], maski kosmetyczne, masło kakaowe do celów
kosmetycznych, mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła kosmetyczne, nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], nawilżające balsamy
do skóry [kosmetyki], nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego],
olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki do celów
kosmetycznych, olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, pianki [kosmetyki],
preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne
do twarzy, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, preparaty kosmetyczne
do złuszczania naskórka, preparaty kosmetyczne do włosów,
preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, preparaty
kosmetyczne minimalizujące zmarszczki do użytku miejscowego na twarzy, preparaty złuszczające do twarzy do użytku kosmetycznego, produkty kosmetyczne do ochrony
ust, przeciwtrądzikowe środki myjące, kosmetyczne, serum
do twarzy do celów kosmetycznych, środki do oczyszczania
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skóry twarzy [kosmetyki], środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], środki nawilżające [kosmetyki], środki nawilżające
przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych,
świece do masażu do celów kosmetycznych, szminki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], waciki do celów
kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], wzmacniające preparaty kosmetyczne
do ujędrniania skóry, żele do użytku kosmetycznego, zestawy kosmetyków, krem do rąk, krem do twarzy, krem pod
oczy, krem przeciwzmarszczkowy, kremowe mydło do ciała, kremy do ciała, kremy do rąk, kremy do pielęgnacji włosów, kremy do twarzy, kremy do skóry [nielecznicze], kremy
do skóry, kremy do twarzy i ciała, kremy i balsamy do opalania, kremy, emulsje i żele nawilżające, kremy na dzień, kremy
na noc, kremy nawilżające, kremy oczyszczające, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy przeciw starzeniu się skóry, kremy
ujędrniające skórę, nielecznicze kremy do ciała, nielecznicze
kremy do skóry, płynne kremy [kosmetyki], szminki w kremie do ust, zapachowe kremy do ciała, 5 substancje chłonne do higieny osobistej, produkty higieniczne dla kobiet,
dezodoranty łazienkowe, lecznicze płyny do płukania ust,
intymne preparaty nawilżające, środki do higieny intymnej
dla kobiet, wchłaniające artykuły higieniczne, antybakteryjne
środki do mycia rąk, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, preparaty do dezynfekcji rąk, 21 pędzelki do makijażu, pędzle do golenia, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich),
pojemniki na pędzelki, szczoteczki do tuszu do rzęs, szczotki
do włosów, szczotki kąpielowe, przybory kosmetyczne i toaletowe, aplikatory do kosmetyków, atomizery do perfum,
dozowniki do kosmetyków, dozowniki do mydła w płynie,
flakony na perfumy, gąbki, grzebienie, kapcie złuszczające
skórę stóp, kosmetyczki [wyposażone], misy i miseczki, pojemniki na kosmetyki, przybory kosmetyczne, 44 doradztwo
dotyczące kosmetyków, konsultacje dotyczące kosmetyków,
nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, usługi kosmetyczne, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi w zakresie
porad kosmetycznych, usługi zabiegów kosmetycznych
na twarz i ciało, higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich.
513724
(220) 2020 05 21
VEOLIA ENERGIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZEROWASTERZY

(210)
(731)

cje mobilne, podcasty do pobrania, środki edukacyjne
do pobrania, programy gier elektronicznych do pobrania,
programy komputerowe do pobrania, karty kodowane,
podkładki pod myszy komputerowe, etui na okulary, pamięci zewnętrzne USB, urządzenia komunikacyjne do noszenia na sobie, 35 usługi reklamowe i promocyjne w celu
zwiększania świadomości społecznej w zakresie spraw
środowiskowych, usługi reklamowe i promocyjne świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi relacji z mediami, przygotowywanie materiałów do celów
reklamowych i promocyjnych, dystrybucja materiałów
reklamowych i promocyjnych, organizowanie kampanii
promocyjnych i marketingowych, publikowanie tekstów
o charakterze reklamowych i promocyjnym, organizowanie wystaw i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, wszystkie wyżej wymienione usługi ukierunkowane
na promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych
oraz na wspieranie działań mających na celu tworzenie
płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń
pomiędzy osobami i zainteresowanymi instytucjami w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, organizowanie
i prowadzenie aukcji, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zestawianie
danych w komputerowych bazach danych, poszukiwania
w zakresie patronatu, 42 badania środowiska, ocena zagrożeń środowiskowych, gromadzenie informacji dotyczących
środowiska naturalnego, udostępnianie danych technologicznych na temat innowacji mających na uwadze ochronę
środowiska, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, hosting stron internetowych, hosting
aplikacji multimedialnych, zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego oprogramowania, tymczasowe
udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego wykorzystywanego do tworzenia i publikacji
dzienników i blogów on-line, umożliwianie tymczasowego
użytkowania interaktywnego oprogramowania rozrywkowego nie do pobrania, umożliwianie tymczasowego
użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci web,
45 usługi serwisów społecznościowych on-line.
513725
(220) 2020 05 21
PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) (znak słowny)
(540) amorki
(510), (511) 30 świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości
i mrożone: wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyroby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty,
herbatniki, torty, pizze, wyroby czekoladowe, czekolada, czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki jako słodycze, gumy
do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby
cukiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane,
lody, sorbety.
(210)
(731)

513726
(220) 2020 05 21
PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) (znak słowny)
(540) bambino
(510), (511) 30 świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości
i mrożone: wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyroby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty,
herbatniki, torty, pizze, wyroby czekoladowe, czekolada, cze(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01
(510), (511) 9 muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, utrwalone na nośnikach informacje i dane, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, publikacje elektroniczne, do pobrania, aplika-
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koladki, praliny, batony, żelki, galaretki jako słodycze, gumy
do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby
cukiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane.
513727
(220) 2020 05 21
PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) (znak słowny)
(540) coll-eczki
(510), (511) 30 świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości
i mrożone: wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyroby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty,
herbatniki, torty, pizze, wyroby czekoladowe, czekolada, czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki jako słodycze, gumy
do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby
cukiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane,
lody, sorbety.
(210)
(731)

513728
(220) 2020 05 21
PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) (znak słowny)
(540) milusie
(510), (511) 30 świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości
i mrożone: wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyroby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty,
herbatniki, torty, pizze, wyroby czekoladowe, czekolada, czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki jako słodycze, gumy
do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby
cukiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane,
lody, sorbety.

Nr ZT29/2020

(540) (znak słowny)
(540) walentynki
(510), (511) 30 świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości
i mrożone: wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyroby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty,
herbatniki, torty, pizze, wyroby czekoladowe, czekolada, czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki jako słodycze, gumy
do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby
cukiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane,
lody, sorbety.
513761
(220) 2020 05 21
CLUB JU FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLDFINGER

(210)
(731)

(210)
(731)

513729
(220) 2020 05 21
PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) (znak słowny)
(540) muchomorki
(510), (511) 30 świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości
i mrożone: wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyroby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty,
herbatniki, torty, pizze, wyroby czekoladowe, czekolada, czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki jako słodycze, gumy
do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby
cukiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane,
lody, sorbety.
(210)
(731)

513734
(220) 2020 05 21
PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) (znak słowny)
(540) tomcio
(510), (511) 30 świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości
i mrożone: wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyroby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty,
herbatniki, torty, pizze, wyroby czekoladowe, czekolada, czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki jako słodycze, gumy
do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby
cukiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane,
lody, sorbety.
(210)
(731)

(210)
(731)

513735
(220) 2020 05 21
PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare

(531) 26.04.02, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 18 imitacje skóry, kopertówki, kosmetyczki, kuferki, kufry i walizki, plecaki, portmonetki, parasole, torby,
teczki, zestawy podróżne, 25 apaszki, baletki, bandany, berety, bermudy, bezrękawniki, bielizna, bikini, blezery, bluzki,
bluzy, bojówki, botki, bryczesy, buty, chodaki, chustki [apaszki], chusty [odzież], czapki, czepki, garnitury męskie, damskie,
krawaty, kapelusze, kapcie, kaszkiety, kombinezony, kostiumy
kąpielowe, koszule, koszulki, kurtki, sukienki, nakrycia głowy
dla dzieci, kobiet i mężczyzn, obuwie dla kobiet, mężczyzn
i dzieci, odzież ciążowa, odzież codzienna, odzież dla kobiet,
mężczyzn i dzieci, odzież ze skóry, paski, parea, palta, płaszcze,
piżamy, podkoszulki, rękawice, rękawiczki, rajstopy, skarpetki
i pończochy, spódnice, spodnie, dresy, staniki, swetry, szale,
szaliki, T-shirty z krótkim rękawem, szlafroki, szorty, trencze,
wiatrówki, ubrania codzienne, 35 sprzedaż takich towarów
jak: apaszki, baletki, bandany, berety, bermudy, bezrękawniki,
bielizna, bikini, blezery, bluzki, bluzy, bojówki, botki, bryczesy,
buty, chodaki, chustki [apaszki], chusty [odzież], czapki, czepki,
garnitury męskie, damskie, krawaty, kapelusze, kapcie, kaszkiety, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki,
kurtki, sukienki, nakrycia głowy dla dzieci, kobiet i mężczyzn,
obuwie dla kobiet, mężczyzn i dzieci, odzież ciążowa, odzież
codzienna, odzież dla kobiet, mężczyzn i dzieci, odzież ze skóry, paski, parea, palta, płaszcze, piżamy podkoszulki, rękawice,
rękawiczki, rajstopy, skarpetki i pończochy, spódnice spodnie,
dresy, staniki, swetry, szale, szaliki, T-shirty z krótkim rękawem,
szlafroki szorty, trencze, wiatrówki, ubrania codzienne, imitacje
skóry, kopertówki kosmetyczki, kuferki, kufry i walizki, plecaki,
portmonetki, parasole, torby, teczki, zestawy podróżne.
(210)
(731)
(540)
(540)

513762
(220) 2020 05 21
PIÓRECKA KATARZYNA MEDIA AGD RTV, Kraków
(znak słowno-graficzny)
JUKA.PL

Nr ZT29/2020
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(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w sklepach oraz przez Internet sprzętu elektronicznego, w tym radioodbiorników,
telewizorów, sprzętu do odtwarzania muzyki, projektorów,
sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych
w tym komputerów, monitorów, klawiatur, drukarek, routerów, kamer, myszek, podkładek, pamięci USB, telefonów,
telefonów komórkowych, smartfonów, akcesoriów do telefonów komórkowych, sprzętu i artykułów fotograficznych,
nawigacji, wideo rejestratorów do samochodów, radioodtwarzaczy samochodowych, akcesoriów do sprzętów elektronicznych, sprzętu komputerowego i fotograficznego, programów komputerowych, gier komputerowych, urządzeń
i artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu AGD i RTV,
małego AGD, w tym lodówek, pralek, zamrażarek, zmywarek,
kuchenek, suszarek, kuchenek mikrofalowych, zlewozmywaków, czajników, opiekaczy, tosterów, frytkownic, parowarów,
szybkowarów, garnków, patelni, akcesoriów kuchennych, gofrownic, krajalnic, maszynek do mielenia, sokowirówek, wyciskarek, mikserów, robotów, blenderów, suszarek, odkurzaczy,
ekspresów, młynków do kawy, żelazek, stacji parowych, desek do prasowania, lokówek, prostownic, depilatorów, trymerów, maszynek do golenia, szczoteczek do zębów, wag
kuchennych i łazienkowych, ciśnieniomierzy, termometrów,
urządzeń wentylujących w tym wentylatorów i klimatyzatorów, zlewozmywaków, armatury kuchennej i łazienkowej,
usługi badania rynku, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rekrutacja personelu,
usługi reklamowe i marketingowe, dystrybucja materiałów
reklamowych w tym broszur, druków, prospektów, usługi
w zakresie informacji handlowej, wyceny handlowe, pozyskiwanie danych do baz komputerowych, rozlepianie plakatów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży, reklama radiowa i telewizyjna, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, 37 usługi w zakresie
montażu, instalacji, napraw i serwisu sprzętów elektronicznych i urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu fotograficznego i telefonicznego, 39 usługi transportowe.
513773
(220) 2020 05 21
AGRO-SIEĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nasiona Kujawskie

(210)
(731)

(531) 05.07.02, 05.07.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 31 nasiona, nasiona do siewu, nasiona roślin, nasiona surowe, nasiona nieprzetworzone, nasiona do upraw,
nasiona dla rolnictwa, nieprzetworzone nasiona do użytku
rolniczego, ziarno siewne, ziarna rolnicze do siewu, ziarna naturalne, zboże nieprzetworzone, zboże w ziarnach nieprzetworzone, nasiona pszenicy, jęczmień, nasiona żyta, nasiona
rzepaku, nasiona pszenżyta, nasiona kukurydzy, 35 sprzedaż
detaliczna lub hurtowa następujących towarów: nasiona, nasiona do siewu, nasiona roślin, nasiona surowe, nasiona nieprzetworzone, nasiona do upraw, nasiona dla rolnictwa, nieprzetworzone nasiona do użytku rolniczego, ziarno siewne,
ziarna rolnicze do siewu, ziarna naturalne, zboże nieprzetworzone, zboże w ziarnach nieprzetworzone, nasiona pszenicy,
jęczmień, nasiona żyta, nasiona rzepaku, nasiona pszenżyta,
nasiona kukurydzy.

(210)
(731)
(540)
(540)
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513790
(220) 2020 05 22
GRZEGORZ BARTOSZ OPREMA, Dąbrowa Górnicza
(znak słowno-graficzny)
DOMOLO

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 29 burgery, chipsy na bazie warzyw, chipsy
owocowe, desery owocowe, desery jogurtowe, desery
mleczne, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa,
gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub
głównie z mięsa, gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden),
gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza,
gotowe posiłki składające się głównie z ryb, gotowe produkty z warzyw, kandyzowane przekąski owocowe, mięso
i wyroby mięsne, pasty do smarowania na bazie warzyw,
pasta z owoców, placki smażone, zupy i wywary, ekstrakty
mięsne, potrawy mięsne z drobiu i ryb, produkty na bazie
jaj, sałatki warzywne, sałatki owocowe, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, pasztety, krokiety, produkty
mleczne, wędliny, pasty do kanapek, smalec, kawior, ryby
morskie, ryby słodkowodne, ryby konserwowane, zioła, zioła konserwowane, owoce morza nieżywe: homary, krewetki,
langusty, małże, ostrygi, ajwar [pasta z papryki, bakłażanów
i czosnku], agar-agar do celów kulinarnych, batoniki na bazie owoców i orzechów, batony na bazie orzechów i nasion,
biały miękki ser twarogowy, biały ser, buliony, burgery mięsne, burgery sojowe, burgery warzywne, burgery z indyka,
burgery z tofu, chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek,
czosnek [konserwowany], danie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim krótko smażona na dużym
ogniu wołowina i fermentowany sos sojowy [sogalbi], dipy
serowe, dipy, ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia,
ekstrakty do zup, ekstrakty mięsne, ekstrakty warzywne
do gotowania, frytki, galareta, gnocchi na bazie ziemniaków,
golonka, gotowe posiłki składające się głównie z kebaba,
gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa,
guacamole, grzyby konserwowane, grzyby gotowe do spożycia, gulasze, hamburgery, hummus, jaja, jaja ptasie i produkty z jaj, jogurt, kaszanka, kiełbasy, koncentraty na bazie
owoców przeznaczone do gotowania, koncentraty na bazie
warzyw przeznaczone do gotowania, korniszony, konserwy mięsne, konserwy rybne, konserwy z owocami, kostki
bulionowe, krążki z cebuli, krem na bazie masła, langusty,
marmolada, marynowane papryczki jalapeno, marmolady
owocowe, masło, mięsa wędzone, mięso gotowane, mięso
i wędliny, mieszanka olejów [do celów spożywczych], mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, mieszanki
do zup, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki serowe,
mieszanki warzywne, mleczne produkty, mrożone owoce,
nabiał i substytuty nabiału, napoje z produktów mlecznych,
nasiona jadalne, nuggetsy z kurczaka [małe kawałki kurczaka
w panierce], oleje i tłuszcze jadalne, oleje jadalne do użytku w gotowaniu artykułów spożywczych, oleje sałatkowe,
oleje smakowe, oleje spożywcze, oliwa z oliwek, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki [przetworzone], omlety,
orzechy łuskane, owoce gotowane, owoce konserwowane,
owoce konserwowane w alkoholu, paluszki rybne, paluszki serowe, pastrami, pasty do smarowania składające się
głównie z jajek, pasty do zup, pasty z ryb, owoców morza
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i mięczaków, pasty warzywne, pikle, podroby, pokrojone
sałatki warzywne, pokrojone warzywa, przeciery warzywne, przeciery rybne, przeciery owocowe, przekąski na bazie
owoców, przekąski na bazie sera, przekąski na bazie warzyw,
przetwory twarożkowe, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, ser twardy,
ser miękki, ser mieszany, ser wędzony, rosół [zupa], purée
z warzyw, purée z grzybów, soki owocowe do gotowania,
soki roślinne do gotowania, suszone grzyby jadalne, suszone mięso, szaszłyki, żywność przygotowywana z ryb, zapiekanki [żywność], wywar z warzyw, wywar, bulion, warzywa
przetworzone, 43 usługi rezerwacji miejsc w restauracjach,
zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi
mobilnych restauracji, restauracje z grillem, udzielanie informacji dotyczących restauracji, usługi barów i restauracji,
dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, restauracje
oferujące dania na wynos, rezerwacja stolików w restauracjach, usługi restauracji, w których mięso przygotowuje się
na oczach klientów, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia
i napojów], informacja o usługach restauracyjnych, katering
obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, oferowanie
żywności i napojów dla gości, organizowanie bankietów,
organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, udostępnianie opinii
na temat restauracji i barów, udostępnianie pomieszczeń
na spotkania, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi bufetów w zakresie
barów koktajlowych, usługi cateringu zewnętrznego, usługi
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania
żywności i napojów, usługi kateringowe, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracyjne,
usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, usługi
w zakresie bankietów, usługi w zakresie przygotowywania
jedzenia i napojów, usługi w zakresie zapewniania obiektów na spotkania, wynajem pomieszczeń na uroczystości
towarzyskie, wypożyczanie wyposażenia barowego, wypożyczanie wyposażenia wnętrz, zapewnianie pomieszczeń
na uroczystości, bary szybkiej obsługi [snack-bary], informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków,
kafeterie [bufety], kawiarnia, koktajlbary, lodziarnie, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów w bistrach, opieka
nad dziećmi w klubach malucha, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizacja przyjęć weselnych
[miejsca], organizowanie i udostępnianie zakwaterowania
tymczasowego, organizowanie posiłków w hotelach, pizzerie, organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania
na zewnątrz, restauracje dla turystów, usługi barów typu
fast-food na wynos, usługi charytatywne, mianowicie dostarczanie jedzenia osobom potrzebującym, usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie kateringu w zakresie jedzenie i picia, usługi degustacji win (dostarczanie napojów),
usługi doradców w zakresie win, usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem,
usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi w zakresie
pubów, zakwaterowanie na pobyt czasowy, zapewnianie
zakwaterowania tymczasowego.

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

Nr ZT29/2020

513792
(220) 2020 05 22
SZYDŁOWSKI ZBIGNIEW BUSINESS ADVISER, Sieradz
(znak słowno-graficzny)
KRAJOWE CENTRUM RESTRUKTURYZACJI

(531) 03.07.17, 26.03.05, 26.03.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo księgowe w zakresie podatków,
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie
przejmowania firm, doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej,
usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, 36 usługi związane z upadłością, doradztwo
w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, agencje ściągania należności, usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności, usługi
w zakresie analiz finansowych, usługi doradztwa w zakresie
zadłużenia, doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], doradztwo podatkowe [nie dotyczy
księgowości], sporządzanie oraz analiza raportów finansowych, sporządzanie raportów i analiz finansowych, 45 doradztwo prawne, porady prawne i zastępstwo procesowe,
usługi w zakresie sporów sądowych, usługi alternatywnego
rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, usługi monitorowania prawnego, usługi w zakresie przygotowywania
dokumentów prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu
umów, sporządzanie ekspertyz prawnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

513830
(220) 2020 05 22
KONSMETAL CONCEPT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SZG

(531) 26.04.04, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia - terminale - przyjmujące i wydające pieniądze, 36 wpłaty do i wypłaty z terminali płatniczych,
prowadzenie operacji dotyczących terminali płatniczych
i ich podzespołów, 42 programowanie systemów komputerowych zarządzających siecią terminali płatniczych, zapewniających komunikację z innymi systemami informatycznymi, tworzenie i eksploatowanie systemów komputerowych
sterujących terminalami płatniczymi, tworzenie i eksploatowanie systemów komputerowych rejestrujących.
(210) 513841
(220) 2020 05 22
(731) DERING ARKADIUSZ, Legionowo
(540) (znak słowny)
(540) Keiwo
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210) 513845
(220) 2020 05 22
(731) BIERNACKI KAMIL YRKE, Królowa Górna
(540) (znak słowny)

Nr ZT29/2020
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(540) YRKE
(510), (511) 20 biurka, ruchome biurka, przenośne biurka,
biurka modułowe [meble], biurka i stoły, biurka z regulacją
wysokości, biurka do celów biurowych, stojaki na biurka
[meble], niskie biurka w stylu japońskim (wazukue), pulpity [biurka] do pracy w pozycji stojącej, stoły, stoły biurowe,
stoły (blaty -), stoły kreślarskie, stoły komputerowe, stoły kuchenne, stoły toaletowe, stoły [meble], stoły do pracy, meble
łączone, meble, meble drewniane, meble kuchenne, meble
biurowe, meble komputerowe, meble wielofunkcyjne, meble domowe, meble do salonu, blaty kuchenne [meble], meble modułowe [kombinowane], pudełka na zabawki [meble],
szafki do komputerów [meble], stoliki komputerowe, stojaki do komputerów, stoliki ruchome pod komputery, półki
na klawiatury komputerowe, komputerowe stanowiska pracy [meble], stanowisko pracy z komputerem [meble].
(210)
(731)
(540)
(540)

513872
(220) 2020 05 25
SIKORA RAFAŁ NOBI, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ASIA KITCHEN
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(531)

05.11.15, 06.01.02, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.17,
26.01.18, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 25.01.05, 25.01.15,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(210)
(731)
(540)
(540)

513879
(220) 2020 05 25
MODERN PROFIT SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
OGRODY GEYERA

(531)

26.01.01, 26.01.05, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12,
26.13.25
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 36 nieruchomości - administrowanie, prowadzenie agencji, dzierżawa, wycena, majątek nieruchomy - wycena, pośrednictwo
w sprawach nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie garaży, wynajmowanie magazynów, 41 organizowanie
i prowadzenie kongresów, seminariów, koncertów, balów,
zjazdów, spektakli, konkursów w celach innych niż reklamowe, 43 hotele, biura [agencje] zakwaterowania [hotele,
pensjonaty], hotele dla zwierząt, wynajmowanie sal na zebrania.
513880
(220) 2020 05 25
BROWARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Limanowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR RZEMIEŚLNICZY BROWARS 2020
SERCE BESKIDU LAGER RZEMIEŚLNICZE PIWO
Z BESKIDZKIEGO BROWARU

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 29 imbir marynowany, imbir konserwowany,
mleko kokosowe, warzywa przetworzone, wodorosty konserwowe, grzyby konserwowe, 30 ryż, bułka tarta, makarony,
przyprawy smakowe (sosy, marynaty), sosy, ramen.
513878
(220) 2020 05 25
BROWARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Limanowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR RZEMIEŚLNICZY BROWARS 2020 SERCE
BESKIDU Pils RZEMIEŚLNICZE PIWO Z BESKIDZKIEGO
BROWARU
(210)
(731)

(531)

05.11.15, 06.01.02, 25.01.05, 25.01.15, 26.01.01, 26.01.04,
26.01.15, 26.01.17, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
513908
(220) 2020 05 25
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) RFLEX ultra hydrolize

Nr ZT29/2020

(540) GOTOWE NATURALNIE od KŁOSA

(531)
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.05.02, 26.05.18
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze
suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów
medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
513947
(220) 2020 05 26
TOWARZYSTWO AKTYWNOŚCI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Biłgoraj
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) revimed PRZYCHODNIA REHABILITACYJNA
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi fizjoterapii.
(210) 513999
(220) 2020 05 27
(731) GONTAREK PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SEMGENCE
(510), (511) 35 optymalizacja stron internetowych, marketing internetowy, reklama i marketing, usługi marketingowe
za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, tworzenie tekstów reklamowych, obróbka tekstów, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia],
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizacja webinariów, 42 zarządzanie stronami internetowymi na rzecz
osób trzecich, projektowanie stron internetowych, aktualizowanie stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych.
514007
(220) 2020 05 27
KŁOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

02.01.01, 02.01.23, 02.01.11, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01,
26.01.04
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, gołąbki, fasolka po bretońsku, bigos, pasztet warzywny,
pasztet mięsny, pasztet z wątróbki, pasztet z kurczaka, pasztet
z gęsich wątróbek, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, składniki
do sporządzania zup, zupy w puszkach, zupy w proszku, kotlety, kotlety z mięsa ssaków, kotlety rybne, kotlety z warzyw, soi
lub tofu, 30 suche i świeże makarony, kluski i pierogi, cepeliny,
łazanki, uszka, pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], porcje rozwałkowanego ciasta na pierogi, chińskie pierożki jiaozi
[pierogi], pierogi z nadzieniem, kluski gnocchi, kluski śląskie,
kluski kopytka, kluski leniwe, smażone kluski, mieszanki mączne do użytku w pieczeniu, makarony mączne spożywcze,
preparaty mączne do żywności, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze mączne
wyroby cukiernicze zawierające imitację czekolady, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej,
naleśniki, naleśniki z jabłkami, krokiety, mieszanki na naleśniki
słone, małe grube naleśniki (pikelet), cienkie kruche naleśniki
(papad), cienkie naleśniki (popadoms), naleśniki słone, dania
na bazie ryżu, makarony, suszony makaron, świeży makaron,
przekąski składające się głównie z makaronu, suche i płynne
potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, knedle, knedle ziemniaczane, baozi (nadziewane kluski
gotowane na parze), 43 usługi kateringowe, hotelowe usługi
kateringowe, usługi kateringowe dla szkół, usługi kateringowe
dla firm, usługi kateringowe dla szpitali, usługi kateringowe
dla centrów konferencyjnych, usługi kateringowe dla domów
opieki, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe,
usługi kateringowe w prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie kateringu w zakresie jedzenia i picia, świadczenie usług
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach
wystawienniczych, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na zjazdy, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, usługi restauracyjne,
usługi mobilnych restauracji, restauracje z grillem, restauracje
dla turystów, usługi restauracji fast-food, usługi restauracji
szybkiej obsługi, usługi barów i restauracji, restauracje oferujące dania na wynos.
514023
(220) 2020 05 27
UPL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PYRANIL
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, 5 środki ochrony roślin: grzybobójcze.
(210)
(731)

Nr ZT29/2020
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514034
(220) 2020 05 28
SZMAGLIŃSKA JOANNA, SZMAGLIŃSKI DARIUSZ,
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE REZON
SPÓŁKA CYWILNA, Kołobrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CITY GIFT.EU

(210)
(731)

(531)

26.04.06, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.12, 09.01.10, 06.07.05,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 magnesy dekoracyjne, magnesy dekoracyjne
na lodówki, 14 biżuteria, wyroby biżuteryjne, kółka na klucze
i breloczki oraz zawieszki do nich, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, wyroby jubilerskie [biżuteria], 21 statuetki,
figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów,
jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, 34 przybory dla palaczy.
514039
(220) 2020 05 27
GOOD FOOD CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TRUFLOVE
(510), (511) 29 mięso i wędliny, kiełbasa, pasty mięsne (w tym
pasztety, smalec), konserwowe, mrożone, suszone i gotowane
warzywa, konserwowe, mrożone, suszone i gotowane owoce, przetworzone kiełki warzyw, przetworzone kiełki fasoli,
sałatki i surówki warzywne, sałatki i surówki owocowe, sałatki
i surówki owocowo-warzywne, sałatki warzywno-mięsne, sałatki warzywno-rybne, sałatki gotowe, warzywa w puszkach,
owoce w puszkach, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, składniki
do sporządzenia zup, zupy, buliony, preparaty do produkcji
bulionu, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, galaretki, dżemy, kompoty,
pasty owocowe i warzywne, kapusta kwaszona, owoce kandyzowane, przecier pomidorowy, sok pomidorowy do gotowania, przecier jabłkowy, dania gotowe warzywne, gotowe dania składające się głównie z mięsa, chrupki owocowe,
chrupki ziemniaczane, przekąski ziemniaczane, krokiety, pasty do kanapek na bazie mięs, ryb, jajek, serów, warzyw, roślin strączkowych, owoców oraz mieszanek tych produktów,
masło z orzechów, suszone jadalne algi, algi do celów kulinarnych, oleje i tłuszcze jadalne, olej sojowy, olej sezamowy,
oleje z orzechów, desery mleczne, desery jogurtowe, desery
na bazie sztucznego mleka, desery owocowe, desery wykonane z produktów mlecznych, 30 dania i potrawy gotowe zawierające makaron, dania i potrawy gotowe zawierające ryż,
gotowe dania i potrawy na bazie makaronu, kaszy lub ryżu,
gotowe dania i potrawy na bazie zbóż, gotowe dania i potrawy na bazie zbóż zawierające mieszanki sałat z sosem, gotowe
dania i potrawy na bazie zbóż z dodatkiem mięsnym, gotowe dania i potrawy na bazie zbóż z dodatkiem nabiałowym,
(210)
(731)

69

gotowe dania i potrawy na bazie makaronu, kaszy lub ryżu
zawierające mieszanki sałat z sosem, gotowe dania i potrawy na bazie makaronu, kaszy lub ryżu z dodatkiem mięsnym,
gotowe dania i potrawy na bazie makaronu, kaszy lub ryżu
z dodatkiem nabiałowym, dania i potrawy gotowe suche lub
płynne, zawierające głównie makaron, dania i potrawy gotowe suche lub płynne, zawierające głównie ryż, kaszę lub inne
zboża, gotowe przekąski na bazie zbóż, zboża przetworzone,
suche i świeże makarony, kluski i pierogi, pierożki, makaron
gotowy, makarony spożywcze, chiński makaron instant, ryż,
ryż gotowy, przyprawy, przyprawy korzenne, sosy, dresingi,
sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sos sojowy, półprodukty
do produkcji sosów i dresingów, keczup, majonezy, musztarda, naleśniki, pizze, kanapki, kukurydza prażona (popcorn), sushi, produkty spożywcze z cukru do przyrządzania deserów,
puddingi do użytku jako desery, suflety deserowe, desery czekoladowe, desery lodowe, desery z muesli, desery z warstwą
lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], budynie deserowe,
budynie deserowe w proszku, gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe desery [wyroby cukiernicze], muesli, płatki
śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki owsiane i pszeniczne, płatki kukurydziane, płatki jęczmienne, płatki z naturalnego ryżu,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barów,
pubów, restauracji, kawiarni, lodziarni, gastronomia obwoźna,
catering, obsługa gastronomiczna imprez okolicznościowych,
przyjęć, uroczystości towarzyskich, imprez służbowych, bankietów, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej, szklanej zastawy stołowej i wyposażenia kuchni, doradztwo przy
wyborze menu, usługi kelnerskie.
514045
(220) 2020 05 28
SZMAGLIŃSKA JOANNA, SZMAGLIŃSKI DARIUSZ,
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE REZON
SPÓŁKA CYWILNA, Kołobrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PREMIUM QUALITY MENEDITION.COM SPECIAL
LIMITED EDITION THE BEST GIFT FOR YOU
(210)
(731)

(531)

25.01.15, 26.11.08, 26.11.09, 26.11.13, 01.01.05, 27.05.01,
27.05.05, 27.05.10
(510), (511) 9 magnesy dekoracyjne, magnesy dekoracyjne
na lodówki, 14 biżuteria, wyroby biżuteryjne, kółka na klucze
i breloczki oraz zawieszki do nich, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, wyroby jubilerskie [biżuteria], 21 statuetki,
figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów,
jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, 34 przybory dla palaczy.
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514076
(220) 2020 05 28
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) LE’FROG
(510), (511) 29 potrawy gotowe, gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe dania składające się
głównie z mięsa, sałatki gotowe, gotowe posiłki składające się głównie z ryb, placki smażone, jogurty, desery
jogurtowe, desery mleczne, desery wykonane z produktów mlecznych, napoje mleczne, 30 dania gotowe i wytrawne przekąski, gotowe dania z ryżu, gotowe potrawy
na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem
mięsa, ryby lub warzyw, naleśniki, placki, suche i płynne
potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, zapakowane zestawy obiadowe składające się
głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, gotowe do spożycia puddingi, puddingi, tiramisu, gotowe
desery [wyroby piekarnicze], sałatka ryżowa, sałatka z makaronem, sałatka z makaronu typu rurki, herbata mrożona,
sernik, 32 napoje bezalkoholowe, napoje owocowe niealkoholowe, soki, napoje na bazie owoców lub warzyw,
warzywne napoje typu smoothie, napoje bezalkoholowe
o smaku herbaty.
(210)
(731)

514077
(220) 2020 05 28
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Le’Frog

(210)
(731)

(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 29 potrawy gotowe, gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe dania składające się
głównie z mięsa, sałatki gotowe, gotowe posiłki składające się głównie z ryb, placki smażone, jogurty, desery
jogurtowe, desery mleczne, desery wykonane z produktów mlecznych, napoje mleczne, 30 dania gotowe i wytrawne przekąski, gotowe dania z ryżu, gotowe potrawy
na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem
mięsa, ryby lub warzyw, naleśniki, placki, suche i płynne
potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, zapakowane zestawy obiadowe składające się
głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, gotowe do spożycia puddingi, puddingi, tiramisu, gotowe
desery [wyroby piekarnicze], sałatka ryżowa, sałatka z makaronem, sałatka z makaronu typu rurki, herbata mrożona,
sernik, 32 napoje bezalkoholowe, napoje owocowe niealkoholowe, soki, napoje na bazie owoców lub warzyw,
warzywne napoje typu smoothie, napoje bezalkoholowe
o smaku herbaty.
(210) 514082
(220) 2020 05 29
(731) ŚMIGLARSKI DAWID LEOPARD, Kobyłka
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT29/2020

(540) MAVI

(531) 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
atomizery wody mineralnej do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, bawełna do celów kosmetycznych, bawełniane płatki kosmetyczne, chusteczki
nasączane preparatami kosmetycznymi, gaziki do celów kosmetycznych, geraniol do użytku kosmetycznego, henna
[barwnik kosmetyczny], henna do celów kosmetycznych,
henna w proszku, kamienie do wygładzania stóp, klej do charakteryzacji do użytku kosmetycznego, środek do usuwania
kleju do charakteryzacji, klej do peruk, kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych włosów,
kolorowe kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla dzieci, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej,
środki perfumeryjne i zapachowe, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, kosmetyki, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki nielecznicze
i preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki
w formie olejków, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki zawierające pantenol, kreda do użytku
kosmetycznego, krem do skórek wokół paznokci, kremy
do masażu, nie do celów leczniczych, lakier do celów kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych, nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, nielecznicze balsamy,
nielecznicze kuracje do skóry głowy, nielecznicze mleczka,
nielecznicze mleczka do skóry, nielecznicze preparaty
do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze
produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty
toaletowe, odżywki do skórek wokół paznokci, olej kokosowy do celów kosmetycznych, olej rycynowy do celów kosmetycznych, olejek bergamotowy, olejek z wyciągiem
z owoców amli do celów kosmetycznych, olejki do celów
kosmetycznych, olejki do masażu, olejki do masażu, nielecznicze, olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, olejki
i płyny do masażu, olejki mineralne [kosmetyki], olejki toaletowe, papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetykami,
patyczki z watą do celów kosmetycznych, perfumowane
balsamy do ciała [preparaty toaletowe], perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], piperonal do użytku kosmetycznego, płatki oczyszczające nasączone preparatami toaletowymi, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, preparaty do czyszczenia nosa do celów higieny osobistej, preparaty do pedicure, preparaty higieniczne w postaci środków
toaletowych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała,
preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, preparaty ścierne do ciała, preparaty zmiękczają-
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ce [kosmetyki], pumeks, pumeksy do ciała, puszki bawełniane do celów kosmetycznych, środki czyszczące do szczoteczek i pędzelków kosmetycznych, środki do usuwania skórek
wokół paznokci, środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż
do celów medycznych, świece do masażu do celów kosmetycznych, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wata
kosmetyczna, wodorosty do zastosowań w kosmetologii,
wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, woski
do masażu, żel z aloesem do celów kosmetycznych, żele
do masażu, inne niż do celów medycznych, zestawy kosmetyków, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki do makijażu, mydła i żele, preparaty do depilacji i golenia, preparaty
do kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci,
preparaty do włosów, barwniki kosmetyczne, basma [barwnik kosmetyczny], bazy do ust neutralizujące odcień ust, brokat do ciała, brokat w formie sprayu do użytku jako kosmetyk, chusteczki dla niemowląt nasączone preparatami
do czyszczenia, chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, chusteczki nasączone
olejkami eterycznymi, do użytku kosmetycznego, chusteczki
nasączone preparatami do usuwania makijażu, chusteczki
nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje do mycia ciała
nie zawierające mydła, gąbki nasączone środkami toaletowymi, kolagen hydrolizowany do użytku kosmetycznego, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do stosowania
na skórę, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki koloryzujące
do skóry, kosmetyki upiększające, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], kosmetyki w postaci kremów, krem do opalania dla niemowląt, kremy BB, kremy do mycia, kremy
do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy i balsamy kosmetyczne,
kremy kojące do użytku kosmetycznego, makijaż (preparaty
do -), maseczki do twarzy i ciała, masła do twarzy, masła
do twarzy i ciała, mgiełki do ciała, mleczko kosmetyczne, nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku
osobistego], nawilżane chusteczki kosmetyczne, nawilżane
odświeżające chusteczki kosmetyczne, nielecznicze olejki
pod prysznic, nielecznicze płukanki do irygacji, nielecznicze
preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty
do namaczania stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji
ciała, oczyszczające maseczki do twarzy, olejki do ciała i twarzy, olejki do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], olejki
do masażu ciała, olejki do masażu twarzy, olejki do twarzy,
opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków,
papierowe ręczniki do rąk nasączone środkami czyszczącymi, peeling do stóp, pianka pod prysznic i do kąpieli, pianki
do oczyszczania ciała, pianki oczyszczające do skóry, pianki
pod prysznic, płynne kremy [kosmetyki], płyny do włosów
i ciała, płyny pielęgnacyjne, preparaty czyszczące do użytku
osobistego, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do kąpieli i pod
prysznic, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kolagenowe
do zastosowań kosmetycznych, preparaty koloryzujące
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do ujędrniania biustu, preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, preparaty kosmetyczne powstrzymujące odrastanie
owłosienia, preparaty myjące do użytku osobistego, preparaty pod prysznic, preparaty złuszczające do twarzy do użytku
kosmetycznego, produkty do mycia rąk, prokolagen do celów kosmetycznych, puder do rąk, puder w kremie do twarzy, pumeks sztuczny, pumeksy do użytku osobistego, serum do celów kosmetycznych, serum pielęgnacyjne, serum
przeciwdziałające starzeniu się do użytku kosmetycznego,
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spraye do utrwalania makijażu, środki do czyszczenia rąk,
środki do pielęgnacji włosów, wata w formie płatków
do użytku kosmetycznego, woda micelarna, żel pod prysznic
i do kąpieli, żele do ciała, żele do rąk, żele do twarzy i ciała
[kosmetyki], żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych, aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, balsam
do cery z wypryskami, balsam do ciała, balsamy dla niemowląt, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy do ciała, balsamy do opalania, balsamy do opalania [kosmetyki], balsamy
do pielęgnacji pupy niemowlęcia, balsamy do rąk, balsamy
do rąk nielecznicze, balsamy do redukcji cellulitu, balsamy
do stóp (nielecznicze -), balsamy do ust, balsamy oczyszczające, balsamy po opalaniu, baza podkładowa do paznokci
[kosmetyki], bibułki z pudrem do twarzy, błoto kosmetyczne
do ciała, brokat do paznokci, chusteczki nasączone preparatem do oczyszczania skóry, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, dwustronne tasiemki do podklejania powiek, emalia
do paznokci, emalie do paznokci, emulsja opóźniająca starzenie, emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej,
emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym,
emulsje do ciała, emulsje do twarzy [do użytku kosmetycznego], emulsje do wzmacniania paznokci, emulsje na dzień,
emulsje wygładzające do skóry, emulsje z filtrem przeciwsłonecznym [do użytku kosmetycznego], esencje do pielęgnacji skóry, farba do rzęs, kalkomanie do ozdabiania paznokci,
kamień ałun [środek ściągający], klej do utwardzania paznokci, kleje do mocowania sztucznych rzęs, kleje do mocowania
sztucznych paznokci, kleje do mocowania sztucznych brwi,
kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych paznokci, kompresy na oczy
do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyczne emulsje do opalania, kosmetyczne maski
błotne, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, kosmetyki do cery
zmarszczkowej, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w postaci płynów, kreda malarska, krem chłodzący [cold cream], inny niż do celów
medycznych, krem do rak, krem do twarzy, krem na odparzenia pieluszkowe [nieleczniczy], krem pod oczy, krem przeciwzmarszczkowy, krem z retinolem do celów kosmetycznych, kremy chłodzące do użytku kosmetycznego, kremy
chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze],
kremy do aromaterapii, kremy do ciała, kremy do ciała [kosmetyki], kremy do demakijażu, kremy do jasnej karnacji
[do użytku kosmetycznego], kremy do oczyszczania skóry
[nielecznicze], kremy do oczyszczania skóry, kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, kremy do opalania
skóry, kremy do paznokci, kremy do pielęgnacji skóry, inne
niż do użytku medycznego, kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry na bazie końskiego oleju, kremy do rąk, kremy do redukcji cellulitu, kremy do rozjaśniania skóry, kremy do skóry, kremy do skóry [nielecznicze],
kremy do twarzy, kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, kremy do twarzy i ciała, kremy do twarzy [kosmetyki],
kremy, emulsje i żele nawilżające, kremy i balsamy do opalania, kremy kosmetyczne do rąk, kremy kosmetyczne do skóry
suchej, kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu,
kremy kosmetyczne odżywcze, kremy na dzień, kremy
na noc, kremy na noc [kosmetyki], kremy nawilżające, kremy
nawilżające do użytku kosmetycznego, kremy nawilżające
po goleniu, kremy nielecznicze, kremy ochronne, kremy
oczyszczające, kremy odżywcze nielecznicze, kremy perfumowane, kremy po goleniu, kremy po opalaniu [do użytku
kosmetycznego], kremy przeciw piegom, kremy przeciw sta-
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rzeniu się skóry, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy redukujące plamy starcze, kremy samoopalające, kremy tonizujące
[kosmetyki], kremy ujędrniające skórę, kremy wybielające
do skóry, kremy z filtrem przeciwsłonecznym, kremy złuszczające, kryształki do kąpieli, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, lakiery do paznokci, lakiery do paznokci w pisaku, lakiery nawierzchniowe do paznokci, maści [nielecznicze], maseczki do ciała, maseczki do ciała w kremie, maseczki
do rąk do pielęgnacji skóry, maseczki do skóry [kosmetyki],
maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do twarzy,
maseczki do twarzy, do celów toaletowych, maseczki nawilżające, maseczki nawilżające do skóry, maseczki oczyszczające, maseczki upiększające do twarzy, maseczki z glinki
do skóry, maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, maska do ciała w proszku [do użytku kosmetycznego],
maski do ciała w płynie [do użytku kosmetycznego], maski
do twarzy, maski kosmetyczne, masło do ciała, masło do rąk
i ciała, masło kakaowe do celów kosmetycznych, materiały
na powłoki do paznokci u rąk, mieszanki do pielęgnacji skóry
po wystawieniu na działanie promieni słonecznych, mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], mleczka do ciała,
mleczka do ciała dla niemowląt, mleczka do pielęgnacji skóry, mleczka kosmetyczne, mleczka nawilżające, mleczka
oczyszczające do pielęgnacji skóry, mleczko do opalania,
mleczko do rąk, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych,
mleczko oczyszczające do twarzy, mleczko po goleniu,
mleczko po opalaniu, mus do pielęgnacji skóry, naklejane
ozdoby do paznokci, nawilżacze do skóry, nawilżacze skóry,
nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], nielecznicze balsamy do stóp, nielecznicze balsamy do skóry, nielecznicze balsamy do ust, nielecznicze kremy do ciała, nielecznicze kremy do kuracji skóry głowy, nielecznicze kremy do skóry, nielecznicze kremy do stóp, nielecznicze kremy oczyszczające, nielecznicze kremy pod
oczy, nielecznicze olejki do rąk, nielecznicze peelingi do twarzy, nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, nielecznicze
płyny stymulujące do skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne do ust, nielecznicze produkty powlekające usta, nielecznicze serum do skóry, nielecznicze środki nawilżające, nielecznicze środki oczyszczające w kremie, nieleczniczy krem
do twarzy, nieleczniczy krem na wysypkę pieluszkową, nieleczniczy puder do ciała, odświeżacze do skóry, odżywki
do paznokci, odżywki do ust, odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], olejki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], olejki cytronelowe do użytku kosmetycznego, olejki do ciała, olejki do ciała [kosmetyki], olejki
do ciała w sprayu, olejki do nawilżania skóry po opalaniu,
olejki do opalania, olejki do opalania do celów kosmetycznych, olejki do opalania [kosmetyki], olejki do pielęgnacji
skóry [kosmetyki], olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, olejki
eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza, olejki eukaliptusowe do użytku kosmetycznego, olejki kosmetyczne
do naskórka, olejki oczyszczające, olejki perfumowane
do pielęgnacji skóry, olejki po opalaniu [kosmetyki], olejki
rozmarynowe do użytku kosmetycznego, oliwki dla niemowląt, opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające produkty do mycia ciała, opakowania uzupełniające
do dozowników zawierające krem do twarzy, otręby ryżowe
do wygładzania skóry [arai-nuka], papier ścierny do paznokci,
papier ścierny szmerglowy do paznokci, paznokci (lakiery do
-), paznokci (preparaty do polerowania -), peelingi do twarzy
[kosmetyki], peelingi złuszczające do celów kosmetycznych,

Nr ZT29/2020

peelingi złuszczające do ciała, peelingi złuszczające do twarzy, perfumowane płyny pielęgnacyjne do ciała, perfumowany puder [do użytku kosmetycznego], pianka do czyszczenia, pianka oczyszczająca, pianki kosmetyczne zawierające środki chroniące przed słońcem, pianki oczyszczające,
pilniczki kartonowe, plastry kosmetyczne zawierające środek
chroniący przed słońcem i blokujący promieniowanie słoneczne do stosowania na skórze, płukanki do oczu, nie do celów medycznych, płyn do golenia, płyn do kąpieli, płyn
do twarzy, płyn tonizujący do twarzy, ciała i rąk, płyny do aromaterapii, płyny do ciała z błyszczącymi drobinkami, płyny
do golenia, płyny do mycia twarzy [kosmetyki], płyny
do oczu, płyny do oczyszczania skóry, płyny do pielęgnacji
skóry [kosmetyki], płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, płyny
do stóp nielecznicze, płyny do twarzy [kosmetyki], płyny
oczyszczające, płyny redukujące zmarszczki wokół oczu,
podkłady do lakierów do paznokci, podkłady do paznokci
[kosmetyki], powłoki do nadawania kształtu paznokciom
u rąk, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty blokujące promieniowanie słoneczne,
preparaty do kuracji paznokci, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej [kosmetyczne], preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej
do użytku kosmetycznego, preparaty do opalania, preparaty
do opalania w sprayu z filtrem przeciwsłonecznym, preparaty do pielęgnacji skóry usuwające zmarszczki, preparaty
do pielęgnacji paznokci, preparaty do rozjaśniania skóry, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty do wybielania skóry, preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], preparaty do wzmacniania paznokci, preparaty do zmywania twarzy, preparaty kosmetyczne chroniące przed promieniowaniem słonecznym, preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne do odnowy
skóry, preparaty kosmetyczne do skóry suchej, do stosowania w ciąży, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy,
preparaty kosmetyczne do samoopalania, preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, preparaty kosmetyczne
do złuszczania naskórka, preparaty kosmetyczne do pod
prysznic, preparaty kosmetyczne minimalizujące zmarszczki
do użytku miejscowego na twarzy, preparaty kosmetyczne
zabezpieczające skórę przed oparzeniem słonecznym, preparaty nawilżające do ciała, preparaty nawilżające [kosmetyczne], preparaty nielecznicze do oczyszczania skóry, preparaty odżywiające skórę, preparaty pielęgnacyjne spowalniające proces starzenia się skóry, preparaty po opalaniu,
do celów kosmetycznych, preparaty przeciwsłoneczne, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty w aerozolu do stosowania miejscowego na skórę do celów kosmetycznych, preparaty złuszczające do oczyszczania skóry
[peelingi], preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], produkty do pielęgnacji oczu, nielecznicze, produkty
kosmetyczne do ochrony ust, produkty kosmetyczne w postaci aerozolu do pielęgnacji skóry, produkty oczyszczające
do oczu, produkty poprawiające teksturę skóry, produkty
przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], produkty wodoodporne z filtrem przeciwsłonecznym, proszek do polerowania
paznokci, proszki do kąpieli, proszki do nadawania kształtu
sztucznym paznokciom, przeciwtrądzikowe środki myjące,
kosmetyczne, puder dla niemowląt, puder do ciała, pudry
do stóp [nielecznicze], rozjaśniacze do paznokci, rzęsy, rzęsy
sztuczne, serum do twarzy do celów kosmetycznych, serum
zapobiegające starzeniu się, skóra [preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji -], sole do kąpieli, sole pod prysznic, nie do celów medycznych, środki czyszczące do higieny intymnej,
nielecznicze, środki do mikrodermabrazji, środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], środki do oczyszczania skó-
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ry twarzy, środki do usuwania paznokci żelowych, środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], środki nawilżające [kosmetyki], środki nawilżające po opalaniu, środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, środki nawilżające przeciwdziałające starzeniu się skóry, środki oczyszczające
do skóry [nielecznicze], środki oczyszczające skórę, środki
przeciwsłoneczne z filtrem ochronnym, środki złuszczające
skórę, środki zmiękczające, środki zmiękczające do skóry,
środki zmiękczające skórę [emolienty], środki zmiękczające
skórę [nielecznicze], środki zmiękczające skórki przy paznokciach, suflety do ciała, szminki blokujące promieniowanie
słoneczne [kosmetyki], szminki w kremie do ust, sztuczne
brwi, sztuczne brwi samoprzylepne, sztuczne paznokcie,
sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych, sztuczne paznokcie do stóp, sztuczne paznokcie wykonane z metali szlachetnych, sztyfty przeciwsłoneczne, talk do ciała, talk,
do użytku toaletowego, talk kosmetyczny, talk perfumowany, talk w proszku dla niemowląt, nieleczniczy, talki do ciała,
tipsy, tipsy [kosmetyki], toniki do rozpylania, toniki do skóry,
toniki do skóry nielecznicze, toniki do twarzy [kosmetyki], toniki do użytku kosmetycznego, toniki kosmetyczne do ciała,
toniki kosmetyczne do twarzy, toniki [kosmetyki], wazelina
kosmetyczna, utwardzacze do paznokci, wielofunkcyjne preparaty kosmetyczne do skóry, wzmacniające preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry, zapachowe kremy do ciała,
zasypki do ciała [talk], zboża do oczyszczania twarzy, żel
do paznokci, żele do twarzy, żele do opalania, żele nawilżające [kosmetyki], żele oczyszczające, żele opóźniające starzenie, żele po opalaniu [kosmetyki], żele pod oczy, żelowe maseczki na oczy, zmywacze do paznokci, zmywacze do paznokci [kosmetyki], zmywacze do paznokci w sztyfcie, zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], 8 cążki do obcinania
paznokci, cążki do obcinania paznokci [narzędzia ręczne],
cążki do paznokci, elektryczne polerki do paznokci, elektryczne urządzenia do polerowania paznokci, elektryczne
urządzenia polerujące do paznokci, nieelektryczne polerki
do paznokci, nożyczki do paznokci, nożyczki do skórek wokół paznokcia, obcinacze do paznokci, obcinacze do paznokci [elektryczne lub nieelektryczne], pilniki do paznokci, elektryczne, pilniki do paznokci, pilniki do paznokci nieelektryczne, polerki do paznokci do manicure, polerki do paznokci,
elektryczne lub nieelektryczne, polerki do paznokci nieelektryczne, wymienne głowice obrotowe do elektronicznych
pilników do paznokci.
(210)
(731)
(540)
(540)
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lów handlowych lub reklamowych, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi pośrednictwa w handlu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy.
514089
(220) 2020 05 28
GRUDZIEŃ KATARZYNA SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA LEK. MED. KATARZYNA
GRUDZIEŃ, Rybnik
(540) (znak słowny)
(540) BLOOMING LIPS
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, z zakresu medycyny, organizowanie i prowadzenie warsztatów,
zwłaszcza z zakresu medycyny estetycznej, szkolenia w dziedzinie medycyny estetycznej, usługi edukacyjne z zakresu
medycyny, kursy szkoleniowe związane z medycyną, zwłaszcza estetyczną, publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, 44 chirurgia plastyczna, medyczne zabiegi kosmetyczne, zabiegi z zakresu medycyny
estetycznej, usługi klinik medycznych, zwłaszcza w zakresie
medycyny estetycznej, usługi specjalistów medycznych,
zwłaszcza medycyny estetycznej.
(210)
(731)

(210) 514090
(220) 2020 05 28
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały
(540) (znak słowny)
(540) DOMÓWKI
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, parówki, kiełbaski
do hotdogów, kiełbasy, przekąski na bazie mięsa.
514091
(220) 2020 05 29
SBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA SBS Hurtownie czystego powietrza!

(210)
(731)

514085
(220) 2020 05 29
HANKUS RAFAŁ MIX INVEST, Żywiec
(znak słowno-graficzny)
MixMixPortal
(531)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
impresariat w działalności artystycznej, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, sporządzanie indeksów informacji do ce-

24.17.04, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i on-line
w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i on-line w związku z grzejnikami, usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej i on-line w związku z instalacjami sanitarnymi, instalacjami c.o., instalacjami do klimatyzacji i oczyszczania powietrza, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w związku z urządzeniami wodociągowymi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia.
(210)
(731)

514101
(220) 2020 05 29
CAFFARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Słonowice
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CFR

(531) 25.01.09, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 7 rolki napinające i prowadzące pasków wieloklinowych i pasków rozrządu silników samochodowych
jako części maszyn, 12 rolki napinaczy i prowadzące pasków
rozrządu oraz pasków wieloklinowych silników samochodowych.
514106
(220) 2020 05 29
KALINOWSKI WIESŁAW FABRYKA WIESZAKÓW
POLWO, Głuchowo
(540) (znak słowny)
(540) POLWO
(510), (511) 20 wieszaki na ubrania, 35 prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej.
(210)
(731)

514109
(220) 2020 05 29
PARTS-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S s-auto GRUPA PARTS-TEAM
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części zamiennych do samochodów osobowych i dostawczych,
akcesoriów samochodowych, sprzedaż systemów bezpieczeństwa do samochodów i kosmetyków samochodowych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z branży samochodowej pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować w sklepie, przez Internet i w punktach wyspecjalizowanych w sprzedaży części konstrukcyjnych i zamiennych do samochodów osobowych i dostawczych, sprzedaż
samochodowych urządzeń antywłamaniowych, sprzedaż
chłodnic, pasków klinowych do silników, cylindrów, filtrów,
pomp paliwowych, wentylatorów i tłumików do silników,
świec zapłonowych i żarowych, akumulatorów, alternatorów,
bezpieczników, gaśnic, lusterek, obrotomierzy, prędkościomierzy do pojazdów, rejestratorów kilometrów w pojazdach,
termostatów do pojazdów, trójkątów ostrzegających, reflektorów samochodowych, instalacji do klimatyzacji i wentylacji
pojazdów, aparatury do ogrzewania i odmrażania pojazdów,
sprzętu audio-video do pojazdów, układów elektrycznych
i napędowych, opon samochodowych, środków antypoślizgowych, olei silnikowych, smarów, środków higieny, płynów
do spryskiwaczy, środków do czyszczenia, mycia, polerowania i woskowania aut.
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514122
(220) 2020 05 29
GAMA DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Porosły
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gama

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, karton, papier śniadaniowy, papier pakowy, serwetki papierowe, papier toaletowy, ręczniki papierowe, papierowe materiały biurowe, kleje do celów biurowych
lub domowych, 29 mięso i wędliny, ryby, drób, dziczyzna,
ekstrakty mięsne, mięso mrożone, ryby mrożone, mrożone
małże, produkty mięsne mrożone, mrożone produkty rybne,
mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw,
kaszanka, kiełbasy wędzone, pasty mięsne, smalec, pasztety
mięsne, pasztet z wątróbki, szynka, wieprzowina, galarety mięsne, mięso konserwowane, flaki, ryby konserwowane, konserwowe owoce morza, ślimaki gotowane, potrawy mięsne gotowane, smażone mięso, ryby suszone, suszone mięso, pasty
rybne i z owoców morza, ryby przetworzone, ryby wędzone,
ryby marynowane, kotlety rybne, paluszki rybne, ikra rybia
do celów spożywczych, krewetki obrane, krewetki [nieżywe],
langusty, raki [nieżywe], nieżywe małże, ślimaki, homary, nieżywe, jaja ślimacze jadalne, ostrygi, nieżywe, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, fasola
konserwowa, groszek konserwowy, kukurydza konserwowa,
ogórki konserwowe, pomidory konserwowe, grzyby konserwowane, orzechy konserwowane, warzywa konserwowane,
owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu,
oliwki konserwowane, trufle konserwowane, rośliny strączkowe przetworzone, nasiona roślin strączkowych w puszce,
ekstrakty warzywne do gotowania, gotowane orzechy, warzywa gotowane, gotowane owoce, chipsy warzywne, chipsy
ziemniaczane, chipsy owocowe, buliony, kapusta kwaszona,
korniszony, krokiety, krokiety ziemniaczane, sałatki owocowe,
sałatki warzywne, pikle, koncentraty pomidorowe, przecier
pomidorowy, zagęszczone sosy pomidorowe, pomidory obrane ze skóry, sok pomidorowy do gotowania, soki owocowe
do gotowania, soki roślinne do gotowania, koncentraty soków
warzywnych do konsumpcji, zupy, koncentraty zup, kostki
do zup, zupy w puszkach, zupy w proszku, galaretki owocowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne,
marmolada, mrożone frytki, oleje i tłuszcze jadalne, masło,
masło arachidowe, masło kokosowe, masło kakaowe, masło
klarowane, pasty do kromek zawierające tłuszcz, oliwa z oliwek, ekstrakty do zup, smażone ziemniaki jako placki ziemniaczane, suszone owoce, orzechy suszone, warzywa suszone,
suszone grzyby jadalne, mieszanki owoców suszonych, białko do celów kulinarnych, bita śmietana, jaja, mleko, produkty
mleczne, napoje mleczne, kefir, śmietana, mleczne produkty,
desery mleczne, mleko, zsiadłe mleko, kwaśne mleko, mleko
w proszku, mleko sojowe, jogurty, napoje mleczne zawierające owoce, serwatka, produkty serowarskie, biały ser, sery
topione, ser pleśniowy, ser twarogowy, 30 kawa, napoje kawowe, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, kawa w formie
mielonej, substytuty kawy i herbaty, kawa w postaci całych
ziaren, kawa liofilizowana, ziarna kawy, mrożona kawa, napoje
kawowe z mlekiem, herbata, herbaty ziołowe, kakao, napoje
na bazie kakao, napoje mrożone na bazie kakao, cukier, ryż, ta-
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pioka, sago, mąka i produkty zbożowe, kasze, chleb, pieczywo
chrupkie, wyroby cukiernicze i słodycze, mianowicie: karmelki
jako cukierki, czekoladki, pralinki, czekolada, batony, biszkopty,
ciasta, ciastka, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, środki wiążące do lodów spożywczych, miód, melasa jako
syrop, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ketchup,
majonez, pasty curry, pasty warzywne jako sosy, pesto jako
sos, sosy używane jako przyprawy, przeciery warzywne jako
sosy, sos pikantny, sos sojowy, sosy na bazie pomidorów, sosy
sałatkowe, potrawy na bazie mąki, suche i świeże makarony,
kluski i pierogi, produkty żywnościowe z ciasta, ocet, ocet winny, przyprawy, pasztet w cieście, pierożki ravioli, pierogi z nadzieniem mięsnym, naleśniki, knedle, kanapki, pizza mrożona,
pizza, ciasta mrożone, ciasta mrożone nadziewane mięsem
i warzywami, 31 świeże owoce, orzechy, świeże warzywa,
świeże zioła, homary żywe, małże żywe, langusty [żywe], kasztany jadalne świeże, skorupiaki żywe, raki żywe, ryby żywe,
wytłoki z owoców, ostrygi żywe, korzenie cykorii, pokarm
dla zwierząt, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt,
32 napoje bezalkoholowe, wyciągi z owoców bezalkoholowe,
aperitify bezalkoholowe, ekstrakty owocowe bezalkoholowe,
esencje do produkcji napojów, napoje izotoniczne, napoje
energetyczne, preparaty do sporządzania napojów, koktajle
bezalkoholowe, lemoniady, syropy do lemoniad, mleko migdałowe jako napój, woda mineralna, syropy do napojów, napoje izotermiczne, napoje serwatkowe, nektary owocowe, napoje z soków owocowych bezalkoholowe, soki owocowe, sok
pomidorowy jako napój, soki warzywne jako napoje, wody
gazowane, woda sodowa, woda stołowa, 35 usługi w zakresie
prowadzenia poprzez sieć sklepów detalicznej sprzedaży towarów: środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, kosmetyki, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt, artykuły gospodarstwa
domowego, mięso, ryby, drób, dziczyzna, owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, przetwory owocowo-warzywne, kompoty,
jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kawa,
herbata, kakao, cukier, ryż, mąka i produkty zbożowe, chleb,
wyroby cukiernicze i słodycze, miód, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, przyprawy, produkty rolne,
ogrodnicze, leśne, świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny
i kwiaty naturalne, karma dla zwierząt, piwo, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje alkoholowe, tytoń, papierosy, zapałki, franszyza obejmująca specjalistyczną pomoc biznesową
w zakładaniu i/lub prowadzeniu sieci sklepów z możliwością
jednoczesnego zaopatrzenia w różne towary udostępniane
osobom trzecim, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, badanie rynku, agencje
eksportowo-importowe, analizy kosztów, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(210)
(731)
(540)
(540)

514192
(220) 2020 06 01
SZYBIŃSKI ALBERT, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
VERKLINE MAKING FAST FASTER
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(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 24.15.01,
26.11.01, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 12 pojazdy do poruszania się po ziemi w szczególności: samochody osobowe, motocykle, pełna linia
części konstrukcyjnych i mechanicznych oraz systemów
silnikowych do pojazdów, części i akcesoria do pojazdów
mechanicznych, silniki do pojazdów lądowych, pedały gazu,
łożyska, maski, amortyzatory, cylindry, podwozia pojazdów
w tym trawersy, wahacze, zwrotnice, pedały sprzęgła, sprzęgła do systemów napędowych, dopasowane rury zasilające,
dźwignia zmiany biegów, osie, koła, piasty, obręcze do kół,
ochronne nakładki na sprężyny, stopnie nadwozia, amortyzatory, tłumiki, podstawki na koła zapasowe, obudowy
na układ kierowniczy, koła kierownicze, nakładki na wlew
paliwa i oleju, zbiorniki paliwa i oleju, hamulce, okładziny
do sprzęgła, skrzynie zmiany biegów, sprzęgła, mechanizmy
przeniesienia napędu, tablica przyrządów, półki bagażowe,
35 sprzedaż, w tym sprzedaż on-line: samochodów i części
samochodowych, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwem handlowym lub przemysłowym, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, zarządzanie
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie
udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, dystrybucja materiałów reklamowych
w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, reklama,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizacja wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, kreowanie wizerunku firmy, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie
plikami, usługi doradztwa handlowego świadczone na zasadach outsourcingu.
514194
(220) 2020 06 01
GŁADYSZ KAMIL PROFESJONALNE SYSTEMY
MASKUJĄCE SC-GHILLIE, Borowno
(540) (znak słowny)
(540) Sprinter Custom Ghillie
(510), (511) 22 sieci maskujące, przykrycia maskujące, juta,
materiały wyściełające z materiałów włókienniczych, tekstylia z nieprzetworzonych włókien, nieprzetworzone włókna
tekstylne i ich zamienniki, nietkane włókna tekstylne, nietkane włókna polimerowe do użytku włókienniczego, rafia,
siatki maskujące, siatki maskujące do użytku wizualnego, taśmy i pasy, taśmy elastyczne do wiązania, tekstylne włókna
syntetyczne, torby i worki do pakowania, przechowywania
i transportu, torby służące do przechowywania, włókna
chemiczne do użytku tekstylnego, włókna jako częściowo
przygotowane materiały syntetyczne do użytku tekstylnego, włókna jako surowe materiały syntetyczne do celów
włókienniczych, włókna poliestrowe, włókna półsyntetyczne [do użytku włókienniczego], włókna naturalne, włókna
rafiowe, włókna syntetyczne do użytku tekstylnego, włókna tekstylne, włókna tekstylne surowe, włókna wykonane
z materiałów syntetycznych, włókna z tworzyw sztucznych
do celów włókienniczych, włókno jutowe [nieprzerobione],
plandeki, markizy, namioty i niedopasowane pokrycia, liny,
linki i sznury, pasy z konopi, 25 anoraki, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, czapki jako nakrycia głowy, czapki
bejsbolówki, czapki sportowe, czapki z daszkiem, czapki
żołnierskie, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, duże
(210)
(731)
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luźne kaptury [odzież], kamizelki kamuflażowe, kapelusze,
kaszkiety, kaptury, kombinezony [odzież], koszule kamuflażowe, kurtki kamuflażowe, kurtki [odzież], nakrycia głowy,
odzież, odzież wojskowa z khaki, okrycia głowy z daszkiem,
okrycia wierzchnie [odzież], spodnie kamuflażowe, koszule
myśliwskie, spodnie myśliwskie, kurtki myśliwskie, obuwie,
bielizna, bielizna termoaktywna, kominiarki, rękawiczki, rękawice kamuflażowe, chusty [odzież], kamizelki myśliwskie,
nauszniki [odzież], peleryny [płaszcze], płaszcze mundurowe [zimowe], mundury, 35 agencje informacji handlowej,
agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, analizy rynku, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług,
dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów,
materiałów drukowanych, próbek], dostarczanie informacji
handlowych konsumentom, dystrybucja materiałów promocyjnych, elektroniczne przetwarzanie zamówień, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych
bazach danych, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, komputerowe
bazy danych (pozyskiwanie danych do -), organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, organizowanie imprez,
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie zakupu towarów
na rzecz osób trzecich, pokazy towarów, prezentacje towarów i usług, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, procedury administracyjne związane
ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub
komputera, reklama, reklama banerowa, reklama on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklamy radiowe i telewizyjne, udostępnianie
informacji o produktach konsumenckich, usługi doradcze
dotyczące zakupu towarów na rzecz osób trzecich, usługi
importowo-eksportowe, usługi informacyjne i doradcze dla
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów,
usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług,
usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów,
usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży
wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków
odzieżowych, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych
za pomocą Internetu, usługi w zakresie zamówień na rzecz
osób trzecich, usługi w zakresie zamówień on-line, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy
on-line, 40 barwienie nietkanych tekstyliów, barwienie tkanin lub odzieży, barwienie tekstyliów, krawiectwo, nakładanie wykończeń na tkaniny, obrębianie materiałów [tkanin],
obrębianie tekstyliów, obróbka powierzchni tekstyliów, obróbka wyrobów włókienniczych i tkanin, przeróbki odzieży,
szycie (produkcja na zamówienie), szycie odzieży na miarę,
obróbka tkanin, barwienie tkanin, usługi z zakresu barwienia
tkanin, 42 projektowanie ubrań, projektowanie produktów,
projektowanie wzorów, projektowanie produktu [wzornictwo], projektowanie odzieży ochronnej, projektowanie nowych produktów, projektowanie produktów konsumenckich, usługi projektowania odzieży, projektowanie nakryć
głowy, projektowanie dodatków odzieżowych, usługi projektowania na zamówienie, usługi w zakresie projektowania, usługi w zakresie projektowania marki, usługi w zakresie
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projektowania produktów, projektowanie i opracowywanie
nowych produktów, projektowanie odzieży, obuwia i nakryć
głowy, projektowanie na rzecz osób trzecich w dziedzinie
odzieży, wzornictwo przemysłowe, wzornictwo i opracowywanie produktów, wzornictwo przemysłowe wspomagane
komputerowo.
514197
(220) 2020 06 02
TYRAŃSKI KRYSTIAN KRYSTIAN EDU-ART. PROJEKTY
EDUKACYJNE I ARTYSTYCZNE, Żagań
(540) (znak słowny)
(540) Dzika Odyseja
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210)
(731)

(210) 514198
(220) 2020 06 02
(731) STREBEJKO SZYMON, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) PANKO
(510), (511) 43 oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, restauracje dla turystów, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje
z grillem, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, udostępnianie
opinii na temat restauracji i barów, dokonywanie rezerwacji
restauracji i posiłków, informacja o usługach restauracyjnych, udostępnianie opinii na temat restauracji, udzielanie
informacji dotyczących restauracji, usługi agencji w zakresie
rezerwacji restauracji, usługi barów i restauracji, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji fast-food, usługi restauracji
japońskich, usługi restauracji hiszpańskich, usługi restauracji
serwujących tempurę, usługi restauracji specjalizujących się
w makaronach udon i soba, usługi restauracji sprzedających
posiłki na wynos, usługi restauracji sprzedających sushi, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji, w których
mięso przygotowuje się na oczach klientów, usługi restauracji z daniami ramen, usługi restauracji washoku, usługi
restauracyjne, usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem,
usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi w zakresie
restauracji [brasserie], usługi restauracyjne świadczone przez
hotele, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.
(210) 514200
(220) 2020 06 02
(731) STREBEJKO SZYMON, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) DON QUIXOTE
(510), (511) 43 dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków,
informacja o usługach restauracyjnych, oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, restauracje dla turystów,
restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze,
rezerwacja stolików w restauracjach, restauracje z grillem, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, udostępnianie
opinii na temat restauracji, udzielanie informacji dotyczących
restauracji, usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji,
usługi barów i restauracji, usługi biur podróży w zakresie rezerwowania restauracji, usługi mobilnych restauracji, usługi
restauracji fast-food, usługi restauracji hiszpańskich, usługi
restauracji hotelowych, usługi restauracji japońskich, usługi restauracji serwujących tempurę, usługi restauracji specjalizują-
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cych się w makaronach udon i soba, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji sprzedających sushi,
usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji, w których
mięso przygotowuje się na oczach klientów, usługi restauracji
washoku, usługi restauracji z daniami ramen, usługi restauracyjne, usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi rezerwacji miejsc
w restauracjach, usługi w zakresie restauracji [brasserie], zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.
(210)
(731)
(540)
(540)

514225
(220) 2020 06 02
KYDRYŃSKI MARCIN SIESTA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Marcin Kydryński prezentuje SIESTA w drodze

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 02.01.16, 02.01.23
(510), (511) 9 media do pobierania, muzyczne nagrania dźwiękowe, muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana
na witrynach internetowych MP3, muzyka cyfrowa do pobrania
dostarczona z Internetu, muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu, nagrania audio, nagrane taśmy dźwiękowe
z nagraniami muzycznymi, nagrania multimedialne, nagrania
muzyczne, nagrania muzyczne na taśmach, podcasty, podcasty
do pobrania, pliki muzyczne do pobierania, serie muzycznych
nagrań dźwiękowych, cyfrowe taśmy audio, nagrania audio i wideo, taśmy zawierające nagrania audio, taśmy muzyczne, taśmy
z nagraniami muzyki, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 41 organizowanie widowisk muzycznych, organizowanie
wydarzeń muzycznych, prezentacja koncertów muzycznych,
zapewnianie muzyki na żywo, rozrywka z udziałem muzyki,
koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia]
z Internetu, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line
z dziedziny muzyki, nie do pobrania, usługi w zakresie dostarczania rozrywki w formie występów muzycznych na żywo, koncerty muzyczne, wykonywanie programów muzycznych, organizowanie imprez muzycznych, usługi festiwali muzycznych,
produkcja nagrań muzycznych.
514237
(220) 2020 06 03
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PALMA
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(531)

29.01.14, 01.03.01, 01.03.07, 01.03.09, 27.05.01, 27.05.03,
27.05.05, 27.05.17, 05.01.05, 05.01.12, 05.01.16, 02.03.01,
02.03.23, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.13, 26.04.14,
26.04.15, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 29 rafinowane tłuszcze roślinne, margaryna.
514238
(220) 2020 06 03
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PALMA
(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.14, 26.04.18, 26.04.22, 02.03.01,
02.03.23
(510), (511) 29 rafinowane tłuszcze roślinne, margaryna.
514249
(220) 2020 06 02
URBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LogiLoco

(210)
(731)

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.19, 27.05.24,
26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 19 materiały niemetalowe do użytku w budownictwie, budynki przenośne, niemetalowe, betonowe elementy budowlane, budowlane konstrukcje niemetalowe,
domy prefabrykowane (niemetalowe), niemetalowe modułowe elementy budowlane, 35 zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, analiza marketingowa
nieruchomości, 36 finansowanie inwestycji budowlanych,
finansowanie nieruchomości, finansowanie projektów budowlanych, inwestowanie w nieruchomości, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi zarządzania
majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie
nieruchomości, 43 tymczasowe zakwaterowanie.
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514257
(220) 2020 06 03
INVESTMENT TRADING CONSULTING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skarszewy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PremiumBeds SEN SZYTY NA MIARĘ
(210)
(731)
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[kosmetycznych], kosmetyków w formie olejków, kremów
do ciała [kosmetyków], kremów do twarzy [kosmetyków],
preparatów kosmetycznych do kąpieli, preparatów kosmetycznych do włosów, kremów kosmetycznych do rąk, błot
kosmetycznych do ciała, ekstraktów ziołowych do celów
kosmetycznych, serów do twarzy do celów kosmetycznych,
ziół do kąpieli, roślinnych olejków eterycznych.
514264
(220) 2020 06 02
ZIEMBINSKI JACEK FIRMA PROJEKT,
Środa Wielkopolska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eKOB
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, łóżka, pościel, materace, poduszki, łóżka, łóżka drewniane, łóżka piętrowe, łóżka składane, pościel, oprócz bielizny
pościelowej, regulowane łóżka, 24 materiały na poszewki
na poduszki, materiały na zasłony, materiały na tkaniny dekoracyjne [elementy wystroju wnętrz], okienne tkaniny dekoracyjne, tekstylia do sypialni, tkaniny do pokrywania foteli,
tkaniny jedwabne do mebli, tkaniny zasłonowe.
514260
(220) 2020 06 02
SARAYA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SARASEPT
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 06.07.06, 05.01.03,
05.01.05, 05.01.16, 07.01.10, 07.01.24
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych.
514288
(220) 2020 06 02
ZIEMBINSKI JACEK FIRMA PROJEKT,
Środa Wielkopolska
(540) (znak słowny)
(540) EKOB
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, komputerowe bazy danych
(pozyskiwanie danych do -), pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych.
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 3 mydła, mydła kosmetyczne, mydła w płynie,
mydła w pianie, mydła w płatkach, mydła w żelu, mydła
w kostce, mydła perfumowane, mydła do ciała, mydła do rąk,
mydła do twarzy, mydła do golenia, mydła niewymagające
użycia wody, opakowania uzupełniające do dozowników
zawierające mydło do rąk, kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, kosmetyki
upiększające, kosmetyki w postaci płynów, toniki [kosmetyki], mleczka kosmetyczne, maski kosmetyczne, kremy
kosmetyczne, balsamy kosmetyczne, olejki mineralne [kosmetyki], preparaty nawilżające [kosmetyczne], kosmetyki
w formie olejków, kremy do ciała [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki], preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty
kosmetyczne do włosów, kremy kosmetyczne do rąk, błoto
kosmetyczne do ciała, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, serum do twarzy do celów kosmetycznych, zioła
do kąpieli, roślinne olejki eteryczne, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, w systemie on-line: mydeł, mydeł kosmetycznych, mydeł w płynie, mydeł w pianie, mydeł w płatkach,
mydeł w żelu, mydeł w kostce, mydeł perfumowanych, mydeł do ciała, mydeł do rąk, mydeł do twarzy, mydeł do golenia, mydeł niewymagających użycia wody, opakowań uzupełniających do dozowników zawierających mydło do rąk,
kosmetyków, kosmetyków nieleczniczych, kosmetyków
naturalnych, kosmetyków organicznych, kosmetyków upiększających, kosmetyków w postaci płynów, toników [kosmetyków], mleczek kosmetycznych, masek kosmetycznych,
kremów kosmetycznych, balsamów kosmetycznych, olejków mineralnych [kosmetyków], preparatów nawilżających

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

514297
(220) 2020 06 02
OTCF SPÓŁKA AKCYJNA, Wieliczka
(znak słowno-graficzny)
M%F

Nr ZT29/2020
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(531) 24.17.07, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą
w zakresie sklepów detalicznych, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wytwarzania produktów,
sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz sprzedaż za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej a także przez strony internetowe towarów branż: odzieżowa, w tym również obuwie
i nakrycia głowy, jubilerska, z zakresu mody, usługi doradcze
w zarządzaniu w zakresie franchisingu, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów
odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone on-line w zakresie artykułów bagażowych, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem sportowym, usługi świadczone przez
franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu
nimi, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

514299
(220) 2020 06 02
OTCF SPÓŁKA AKCYJNA, Wieliczka
(znak słowno-graficzny)
SPORTSTYLE STORY

26.02.07, 26.02.18, 26.02.24, 27.05.21, 27.05.01, 29.01.06,
29.01.08
(510), (511) 9 artykuły optyczne, futerały na telefony, gogle
do pływania, kaski dla rowerzystów, kaski do użytku przy uprawianiu sportów, kaski ochronne do uprawiania sportu, krokomierze [pedometry], maski do pływania, nośniki do przechowywania danych, okulary dla rowerzystów, okulary ochronne
do uprawiania sportu, okulary przeciwsłoneczne, opaski ostrzegawcze, paski do okularów przeciwsłonecznych, paski do telefonów komórkowych, słuchawki [zakładane na głowę], sprzęt
do nurkowania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające,
lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia
optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, zegarki inteligentne, 14 biżuteria
i wyroby jubilerskie, bransoletki charytatywne, kółka na klucze
i breloczki oraz zawieszki do nich, przyrządy do mierzenia czasu, przyrządy do pomiaru czasu w sporcie [stopery], urządzenia
do pomiarów czasu podczas imprez sportowych, 18 bagaż,
bagaże podróżne, duże, lekkie torby sportowe do noszenia
na nadgarstku, elastyczne torby na odzież, etui, futerały na dokumenty, kije trekkingowe, kosmetyczki, kufry bagażowe, laski, kijki marszowe i trekkingowe, parasole i parasolki, plecaki,
plecaki sportowe, plecaki wycieczkowe, pokrowce podróżne
na ubrania, portfele na karty kredytowe, saszetki biodrowe,
torby gimnastyczne, torby na kółkach, torby na kółkach, torby
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szkolne [z paskiem na ramię], torebki, torebki na biodra [nerki],
torebki na ramię, tornistry szkolne, walizki, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, worki
marynarskie, zestawy podróżne, 21 bidony rowerowe, bidony
sprzedawane puste, materiały do wyrobu szczotek i pędzli,
przybory toaletowe, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia,
szczotki, szczotki do czyszczenia sprzętu sportowego, 25 akcesoria na szyję, apaszki, bandany na szyję, bielizna osobista, bielizna termoaktywna, biustonosze, bluzy dresowe, buty sportowe,
chustki na głowę, czapki bejsbolówki, czepki kąpielowe, daszki,
gumiaki, japonki, kamizelki, kaszkiety, kombinezony piankowe,
kominiarki, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki bez rękawów,
koszulki polo, kurtki, kurtki [odzież], kurtki sportowe, kurtki wiatroszczelne, nakrycia głowy, nauszniki [odzież], nieprzemakalna
odzież wierzchnia, obuwie, ocieplacze, odzież, odzież gimnastyczna, odzież przeciwdeszczowa, odzież sportowa, odzież
ze skóry, okrycia robocze [kombinezony], opaski na głowę, opaski przeciwpotne na głowę, paski, podkoszulki, polary, rękawiczki, sandały, skarpetki, spodenki kąpielowe, spodnie sportowe,
spodnie wierzchnie, spódnice, swetry z golfem, szaliki, szorty,
topy do biegania, trykoty [ubrania], tuniki, 28 artykuły i sprzęt
sportowy, gry, kijki narciarskie, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, narty, narty skiboardowe, ochraniacze do uprawiania
sportu, piłki sportowe, pokrycie ślizgów nart, torby specjalnie
przystosowane do sprzętu sportowego, uprząż wspinaczkowa,
urządzenia zaciskowe [sprzęt do wspinaczki górskiej], wiązania
do nart, zabawki, 35 administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące wytwarzania produktów,
sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz sprzedaż za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej a także przez strony internetowe towarów branż: odzieżowa, w tym również obuwie
i nakrycia głowy, jubilerska, z zakresu mody, usługi doradcze
w zarządzaniu w zakresie franchisingu, usługi importowo - eksportowe, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków
odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi
świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub
w zarządzaniu nimi, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

514301
(220) 2020 06 02
OTCF SPÓŁKA AKCYJNA, Wieliczka
(znak słowno-graficzny)
M%F MY OUTLET FACTORY
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(531) 24.17.07, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą
w zakresie sklepów detalicznych, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wytwarzania produktów, sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz sprzedaż z a pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej a także przez strony internetowe towarów branż: odzieżowa, w tym również obuwie
i nakrycia głowy, jubilerska, z zakresu mody, usługi doradcze
w zarządzaniu w zakresie franchisingu, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów
odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone on-line w zakresie artykułów bagażowych, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem sportowym, usługi świadczone przez
franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu
nimi, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych.
514302
(220) 2020 06 02
URBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LogiLoco Your way.

(210)
(731)

Nr ZT29/2020

514303
(220) 2020 06 03
NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec
(540) (znak słowny)
(540) COMPETINA
(510), (511) 31 karma dla zwierząt domowych.
(210)
(731)

514306
(220) 2020 06 03
P.P.U.H. WOSEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Odolanów
(540) (znak słowny)
(540) WOSEBA… KAWA PEŁNA ŻYWIOŁÓW
(510), (511) 30 kawa, kawa mielona, kawa liofilizowana, kawa
niepalona, kawa w postaci całych ziaren, kawa rozpuszczalna, kapsułki z kawą, torebki z kawą, kawa w formie parzonej,
gotowa kawa i napoje na bazie kawy, 35 reklama i marketing,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pokazy towarów, promocja sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej następujących towarów: kawy, kawy mielonej,
kawy liofilizowanej, kawy niepalonej, kawy w postaci całych
ziaren, kawy rozpuszczalnej, kapsułek z kawą, torebek z kawą,
kawy w formie parzonej, gotowej kawy i napojów na bazie
kawy, 43 kawiarnie, usługi barów kawowych, cukiernie, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia.
(210)
(731)

514307
(220) 2020 06 02
TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) ENTEDRAL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, leki dla ludzi, leki do użytku medycznego, odżywcze
suplementy diety, płyny farmaceutyczne, syropy do użytku
farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych,
środki odkażające, preparaty farmaceutyczne, leki do celów
stomatologicznych, antyseptyki, niesteroidowe leki przeciwzapalne, suplementy diety dla ludzi i zwierząt.
(210)
(731)

(210) 514308
(220) 2020 06 02
(731) OWLIE SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) FloraPro Vet
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, dodatki mineralno-witaminowe do pasz, preparaty weterynaryjne, 31 karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych.
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 materiały niemetalowe do użytku w budownictwie, budynki przenośne, niemetalowe, betonowe elementy
budowlane, budowlane konstrukcje niemetalowe, domy prefabrykowanie (niemetalowe), niemetalowe modułowe elementy
budowlane, 35 zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, administrowanie i zarządzania
działalnością gospodarczą, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, analiza marketingowa nieruchomości, 36 finansowanie inwestycji budowlanych, finansowanie nieruchomości,
finansowanie projektów budowlanych, inwestowanie w nieruchomości, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości,
usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, 43 tymczasowe zakwaterowanie.

514314
(220) 2020 06 03
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stary Staw
(540) (znak słowny)
(540) ERLA DODOX
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu, materiały filtracyjne [chemiczne,
mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], kity,
wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności
i napojów, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty
i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, sole
(210)
(731)

Nr ZT29/2020
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do celów przemysłowych, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, tworzywa sztuczne
nieprzetworzone, żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, tworzywa sztuczne
w postaci surowców, tworzywa sztuczne w postaci surowej, tworzywa sztuczne w postaci nieprzerobionej, żywice
syntetyczne i nieprzetworzone, 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania,
preparaty do pielęgnacji zwierząt, środki toaletowe, wosk
krawiecki i szewski, preparaty toaletowe, 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty
i artykuły dentystyczne.
514352
(220) 2020 06 03
MASTER FOOD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) NOWE 77
(510), (511) 30 sushi, 43 usługi restauracji sprzedającej sushi.

(210)
(731)

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

514353
(220) 2020 06 03
PRASKA IZABELA, Kaniów
(znak słowno-graficzny)
ECO CATS COLLECTION Izabela Praska

514359
(220) 2020 06 03
TAX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) TAXEO
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą.
(210)
(731)

514365
(220) 2020 06 04
PRZYBYSZ KAZIMIERZ NATURAL FIBERS ADVANCED
TECHNOLOGIES, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) BENTODERM
(510), (511) 5 preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty do dezynfekcji powietrza, preparaty do dezynfekcji paznokci.
(210)
(731)

514370
(220) 2020 06 03
ZDRODOWSKA MAŁGORZATA MAZDRO SORT,
Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIMPLE LIVEABLE
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 bluzy, podkoszulki, body, odzież z kapturem,
kamizelki, koszule, kurtki, pulowery, swetry, szale, szaliki,
czapki, rękawiczki, skarpety.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 03.01.06, 03.01.16, 27.05.01
(510), (511) 20 modułowe domki dla zwierząt domowych.
(210) 514355
(220) 2020 06 04
(731) CYGAN GRZEGORZ KOSMED, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) CUBE
(510), (511) 8 frezarki elektryczne do paznokci, elektroniczne pilniki do stóp, elektryczne polerki do paznokci, pilniki
do paznokci, elektryczne, pilniki do stóp, przybory do pedikiuru, zestawy do pedicure, 10 przyrządy protetyczne do celów dentystycznych, instrumenty do użytku w protetyce
stomatologicznej, urządzenia do dopasowywania protez
dentystycznych, urządzenia do wytwarzania protez dentystycznych, prostnice dentystyczne, przyrządy i przybory
dentystyczne, aparatura dentystyczna, elektryczna, urządzenia i przyrządy dentystyczne.
514358
(220) 2020 06 03
TAX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) KRAKTAX
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą.
(210)
(731)
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514373
(220) 2020 06 03
JAGIERA JAROSŁAW, Bolesławiec
(znak słowno-graficzny)
J&M&A NATURA

(531) 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze w tym batony: na bazie
miodu gryczanego, zmielonych orzechów, migdałów, pestek
dyni, pestek słonecznika łuskanego i maku, wyroby cukiernicze, w tym mieszanka sypka ze zmielonych orzechów, migdałów, pestek dyni, pestek słonecznika łuskanego i maku.
514374
(220) 2020 06 03
MASTER FOOD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) NOWE SIÓDEMKI
(510), (511) 30 sushi, 43 usługi restauracji sprzedającej sushi.

(210)
(731)

514380
(220) 2020 06 03
JANYSZKA-ROZKOSZ EWA CHEMFIZ-KURSY
PRZYGOTOWAWCZE DO MATURY Z CHEMII I FIZYKI,
Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ChemFiz

(210)
(731)
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(531) 19.11.13, 14.03.20, 29.01.14, 26.02.07, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, szkolenia
edukacyjne, skomputeryzowane szkolenia, kursy szkoleniowe, szkolenie zaawansowane, zapewnianie kursów szkoleniowych, produkcja filmów szkoleniowych, organizowanie
kursów szkoleniowych, organizowanie programów szkolenia
młodzieży, warsztaty w celach szkoleniowych, produkcja
szkoleniowych filmów wideo, zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, szkolenie w oparciu o komputery, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, udostępnianie
kursów szkoleniowych dla młodych ludzi, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, kursy powtórkowe
do egzaminów państwowych, udostępnianie materiałów
egzaminacyjnych i testów, kursy szkolne związane z przygotowaniem do egzaminów, publikacja materiałów edukacyjnych, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji on-line, usługi w zakresie publikowania on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji
elektronicznej, kursy szkoleniowe w dziedzinie nauk ścisłych,
prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu nauk ścisłych,
rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, wypożyczanie materiałów
edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów
edukacyjnych, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, testy edukacyjne, analizowanie wyników
testów i danych edukacyjnych dla osób trzecich.
(210) 514381
(220) 2020 06 03
(731) KOJDER JAROSŁAW PIOTR DARTOMIK, Toporzysko
(540) (znak słowny)
(540) DARTOMIK
(510), (511) 25 odzież, odzież dziecięca, odzież dla małych
dzieci, koszulki dla dzieci, nakrycia głowy dla dzieci, odzież
wierzchnia dla dzieci, kombinezony dla niemowląt i małych
dzieci, sukienki dla niemowląt i małych dzieci, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, letnie ubranka dla dzieci, spodnie dziecięce, odzież niemowlęca, body
niemowlęce, bielizna dla niemowląt, majtki dla niemowląt,
majtki dziecięce, odzież codzienna, czapki wełniane, czapki
sportowe, odzież sportowa, komplety sportowe, odzież dla
chłopców, odzież dziewczęca, bluzki, t-shirty z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, komplety koszulek i spodenek,
odzież damska, odzież męska, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.
514384
(220) 2020 06 03
TROJANOWSKA MALWINA PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO USŁUGOWE, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mi MEDICAL INK GABINET KOSMETYCZNY

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 kursy szkoleniowe, prowadzenie warsztatów, skomputeryzowane szkolenia, szkolenie i instruktaż,
nauczanie i szkolenia, produkcja filmów szkoleniowych, or-

Nr ZT29/2020

ganizowanie kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów
szkoleniowych, organizowanie seminariów szkoleniowych,
prowadzenie seminariów szkoleniowych, szkolenia dla dorosłych, produkcja szkoleniowych filmów wideo, zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, zapewnianie seminariów
szkoleniowych on-line, przygotowanie prezentacji do celów
szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych
i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, seminaria
edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, szkolenie w zakresie
kosmetyki i urody, usługi edukacyjne w postaci szkół kosmetycznych, usługi szkół pielęgnacji urody, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie makijażu permanentnego, 44 zabiegi kosmetyczne, usługi kosmetyczne,
analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi
kosmetyczne dla twarzy, usługi kosmetycznej pielęgnacji
ciała, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie porad kosmetycznych, nakładanie produktów
kosmetycznych na ciało, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, gabinety pielęgnacji skóry, usługi w zakresie
makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu,
usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi doradztwa on-line w zakresie makijażu, usługi doradztwa
w zakresie makijażu, usługi tatuażu brwi, usługi w zakresie
pielęgnacji skóry, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy,
usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi w zakresie makijażu medycznego, mikropunktura, mikropigmentacja medyczna.
514385
(220) 2020 06 03
ALWIS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Alwis Finanse

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia na życie i zdrowie, ubezpieczenia domu, ubezpieczenia wypadkowe, ubezpieczenia
samochodowe, ubezpieczenia towarów, ubezpieczenia
podróżne, ubezpieczenia lotnicze, ubezpieczenia dotyczące własności, ubezpieczenia nieruchomości, ubezpieczenia kredytu, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, doradztwo w sprawie ubezpieczenia, finansowe usługi dotyczące
ubezpieczenia mechanicznych pojazdów, usługi w zakresie
organizowania ubezpieczenia, usługi planowania związane
z ubezpieczeniami na życie, usługi doradztwa i pośrednictwa
związane z ubezpieczeniami turystycznymi, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów,
usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami od wypadków, inwestycje finansowe, pośrednictwo
inwestycyjne, zarządzanie inwestycjami, informacje inwestycyjne, usługi inwestycyjne, kredyty handlowe, organizowanie kredytów, ubezpieczenia kredytów, finansowanie kredytów, udzielanie kredytów, agencje kredytowe, biura kredytowe, doradztwo kredytowe, konsultacje kredytowe, usługi
kredytu konsumenckiego, udzielanie kredytu kupieckiego,
finansowanie kredytów mieszkaniowych, finansowanie kredytów handlowych, finansowanie kredytów osobistych, organizowanie kredytów hipotecznych, udzielanie kredytów
hipotecznych, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi
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leasingowe, usługi kredytowe, finansowanie pożyczek, kredytów hipotecznych i gwarancji, usługi kredytowe w zakresie podróży, usługi związane z kartami kredytowymi i gotówkowymi, ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów
kredytowych, doradztwo związane ze zwiększaniem kredytów hipotecznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

514386
(220) 2020 06 03
MARKIEWICZ JAKUB JM PROFIT, Poznań
(znak słowno-graficzny)
profitank

(531) 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 zbiorniki magazynowe z tworzyw sztucznych, kontenery jako zbiorniki do przechowywania cieczy zrobione z materiałów niemetalowych, niemetalowe
kontenery transportowe, zbiorniki z tworzyw sztucznych
na paliwo, zbiorniki niemetalowe na paliwo ciekłe, zbiorniki
z tworzyw sztucznych na nawozy, 35 sprzedaż detaliczna lub
hurtowa zbiorników magazynowych z tworzyw sztucznych,
kontenerów jako zbiorników do przechowywania cieczy
zrobionych z materiałów niemetalowych, niemetalowych
kontenerów transportowych, zbiorników z tworzyw sztucznych na paliwo, zbiorników niemetalowych na paliwo ciekłe,
zbiorników z tworzyw sztucznych na nawozy.
(210)
(731)
(540)
(540)

514387
(220) 2020 06 03
HELMAN LESZEK JÓZEF PV-PROFIT, Ligota
(znak słowno-graficzny)
PV-PROFIT TWOJA ENERGIA

(531) 26.04.04, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa instalacji fotowoltaicznych, 37 montaż instalacji fotowoltaicznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

514388
(220) 2020 06 04
BAUMGART JAKUB, Wudzynek
(znak słowno-graficzny)
HIPERMEDICO
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(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 hiperbaryczne komory tlenowe, nie do celów
medycznych, 10 hiperbaryczne komory tlenowe do celów
medycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

514389
(220) 2020 06 03
PIĄSTKA JAKUB DSI.COM NIERUCHOMOŚCI, Łódź
(znak słowno-graficzny)
dsi.com 1991 NIERUCHOMOŚCI JAKUB PIĄSTKA

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, agencje mieszkaniowe, wynajem nieruchomości, timesharing nieruchomości,
zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, organizowanie wynajmu nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, zarządzanie
powiernicze nieruchomościami, organizacja najmu nieruchomości handlowych, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, organizowanie
ograniczonej własności nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości,
doradztwo w sprawach finansowych, planowanie inwestycji
w nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, oszacowania
majątku nieruchomego, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości,
pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości,
udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości,
usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi
w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, nabywanie
nieruchomości na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencji
w zakresie komercyjnych nieruchomości, pomoc w zakresie
nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, usługi agencji nieruchomości
w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, doradztwo związane
z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami
biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z obiektami rozrywkowymi, pomieszczeniami przemysłowymi, budynkami handlowymi, centrami handlowymi, osiedlami mieszkaniowymi, kompleksami budynków, usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu
budynków, usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, udzielanie informacji dotyczących
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kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, usługi
zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji
w zakresie nieruchomości, usługi wykazów nieruchomości
związanych z wynajmem domów i mieszkań, usługi agencji
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą
budynków, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z lokalami do handlu detalicznego, organizowanie umów
dzierżawy i najmu nieruchomości, 41 szkolenia edukacyjne,
skomputeryzowane szkolenia, kursy szkoleniowe, szkolenie
zaawansowane, zapewnianie kursów szkoleniowych, produkcja filmów szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, usługi edukacyjne i szkoleniowe, warsztaty w celach szkoleniowych, produkcja szkoleniowych filmów wideo, zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, szkolenie
w oparciu o komputery, przygotowanie prezentacji do celów
szkoleniowych, publikacja materiałów edukacyjnych, szkolenia w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem majątkiem
nieruchomym, kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania,
usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania.
514391
(220) 2020 06 04
ŁOSOŚ JURAJSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzęsacz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JURAJSKI ŁOSOŚ
(210)
(731)

(531) 03.09.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 łosoś, nieżywy, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, ikra z łososia morskiego do celów spożywczych,
ryby przetworzone, ryby wędzone, filety rybne, kawior z łososia, ryby, 31 łosoś, żywy, ryby żywe, ikra rybia do wylęgu,
43 przygotowywanie posiłków, usługi w zakresie gotowania
posiłków, oferowanie żywności i napojów dla gości, 44 doradztwo techniczne w dziedzinie żywienia i hodowli ryb, krewetek i innych hodowlanych organizmów morskich, usługi
w zakresie akwakultury.
(210) 514392
(220) 2020 06 04
(731) WRÓBLEWSKA DOROTA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DRZWI DO STYLU
(510), (511) 9 książki audio, książki dźwiękowe, książki zapisane na płytach, książki w formacie cyfrowym do pobierania
z Internetu, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne [ładowalne], publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje w formie elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych,
publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów,
publikacje tygodniowe ładowalne w postaci elektronicznej
z Internetu, tygodniowe publikacje w formie elektronicznej
do pobrania z Internetu, programy komputerowe do telewi-
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zji interaktywnej i do interaktywnych gier i/lub kwizów, videocasty, wstępnie nagrane taśmy video, e-booki, biuletyny
elektroniczne do pobrania, czasopisma elektroniczne, filmy
do pobrania, filmy wideo, nagrane filmy, muzyka, filmy i inne
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
utrwalone na nośnikach, 16 książki, książki beletrystyczne,
książki informacyjne, książki niebeletrystyczne, książki edukacyjne, podręczniki [książki], książki z grafiką, publikacje
drukowane, papier na publikacje, 38 videocasting, transmisja
filmów wideo, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, emisja filmów za pośrednictwem Internetu, transmisje na żywo
dostępne przez strony główne w Internecie [kamery internetowe], zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie dostępu do blogów internetowych, zapewnianie
dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów]
i forów internetowych, zapewnianie użytkownikom dostępu
do portali w Internecie, zapewnianie użytkownikom dostępu do platform w Internecie, zapewnianie użytkownikom
dostępu do informacji w Internecie, zapewnianie dostępu
do forów dyskusyjnych w Internecie, nadawanie programów
wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu,
przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług
on-line i Internetu, usługi emisji treści audio i wideo świadczone za pośrednictwem Internetu, nadawanie audio, wideo
i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci
łącznościowych, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz
Internetu, transmisja wiadomości, danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, transmisja
materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści
generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, 41 produkcja programów
telewizyjnych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikacja i redagowanie książek, publikacja gazet
elektronicznych on-line, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja tekstów w postaci nośników
elektronicznych, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, publikacja książek i czasopism elektronicznych
on-line (nie do pobrania), publikacja materiałów dostępnych
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja
treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, prezentowanie programów telewizyjnych, produkcja programów
radiowych lub programów telewizyjnych, produkcja rozrywkowych programów telewizyjnych, realizacja telewizyjnych
programów rozrywkowych, produkcja programów telewizji
kablowej, udostępnianie telewizyjnych programów informacyjnych, produkcja tematycznych programów telewizyjnych,
usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych, rozrywka w formie programów telewizyjnych (udostępnianie -), rozrywka w formie telewizyjnych programów informacyjnych,
realizowanie rozrywki w postaci programów telewizyjnych,
przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych
i radiowych, usługi rozrywkowe w postaci interaktywnych
programów telewizyjnych, produkcja przedstawień i programów radiowych i telewizyjnych, usługi programów informacyjnych dla radia lub telewizji, produkcja programów
telewizyjnych na żywo w celach rozrywkowych, rozrywka
w postaci toczących się programów telewizyjnych z różnorodnych dziedzin, usługi związane z produkcją rozrywki
w formie filmów, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, publikowanie czasopism internetowych, usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, udostępnianie rozrywki multimedialnej
za pomocą strony internetowej, udostępnianie rozrywki
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wideo za pomocą strony internetowej, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie
druków w formie elektronicznej w Internecie, udostępnianie
rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą internetu,
udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci
komputerowej lub Internetu, nie do pobrania.
514393
(220) 2020 06 04
ŁOSOŚ JURAJSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzęsacz
(540) (znak słowny)
(540) ŁOSOŚ JURAJSKI
(510), (511) 29 łosoś, nieżywy, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, ikra z łososia morskiego do celów spożywczych,
ryby przetworzone, ryby wędzone, filety rybne, kawior z łososia, ryby, 31 łosoś, żywy, ryby żywe, ikra rybia do wylęgu,
43 przygotowywanie posiłków, usługi w zakresie gotowania
posiłków, oferowanie żywności i napojów dla gości, 44 doradztwo techniczne w dziedzinie żywienia i hodowli ryb, krewetek i innych hodowlanych organizmów morskich, usługi
w zakresie akwakultury.
(210)
(731)

(210) 514395
(220) 2020 06 04
(731) OSIŃSKA PAULINA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) MOMMA
(510), (511) 14 biżuteria, 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, części odzieży, obuwia i nakryć głowy.
514397
(220) 2020 06 04
FOR MOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Caroseria
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania wideo,
filmy, audycje, nagrania dźwięku, obrazu w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, edukacyjne materiały do pobrania, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
na utrwalonych nośnikach, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji i reprodukcji dźwięku, obrazu, nośniki
do rejestracji dźwięku, zapisane nośniki obrazu, dźwięku
i informacji, podcasty, podcasty do pobrania, nagrania
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, odtwarzaczach CD, DVD, 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów),
afisze, plakaty, biuletyny informacyjne, publikacje drukowane, czasopisma, książki, broszury, 35 prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechnianie
reklam, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, wynajem przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, przygotowanie reklamy prasowej, publikowanie
tekstów sponsorowanych, publikowanie filmów sponsorowanych, 38 usługi agencji informacyjnej: zbieranie
(210)
(731)
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i rozpowszechnianie informacji, usługi rozpowszechniania
podcastów, reportaży, filmów, widowisk rozrywkowych
i sportowych, programów informacyjnych, nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem
Internetu, transmisje internetowe, podcasting, elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, usługi w zakresie portali internetowych, prowadzenie portalu w Internecie polegające
na przesyłaniu informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi świadczone przez portal internetowy w zakresie udostępniania na portalu filmów, fotografii,
przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu,
fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych,
udostępnianie forów internetowych on-line, komunikacja
za pośrednictwem sieci światłowodowych, nadawanie
bezprzewodowe, transmisja plików cyfrowych, transmisja
wideo na żądanie, transfer strumieniowy danych, transfer
plików cyfrowych, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], organizacja
audycji z interaktywnym udziałem widzów, 41 tworzenie
(opracowywanie) video, tworzenie (opracowywanie) treści edukacyjnych do video, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, dostarczanie filmów, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie
programów telewizyjnych, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, produkcja filmów,
innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja widowisk, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie filmów on-line, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem
radia, telewizji, Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, dostarczanie informacji edukacyjnych,
udostępnianie publikacji on-line, publikacja materiałów
dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu,
organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, montaż taśm wideo, produkcja mikrofilmów,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
realizowanie rozrywki poprzez produkcję i dystrybucję filmów i seriali, fotoreportaże, informacja o rekreacji, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów, szkoleń, organizowanie konkursów, przekazywanie
know-how [szkolenia], internetowe programy rozrywkowe,
internetowe widowiska sportowe.
514403
(220) 2020 06 04
LANGSTEINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) LANGSTEINER DOBRANOC
(510), (511) 5 żywność funkcjonalna do celów medycznych,
dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi, środki dietetyczne do celów medycznych, zioła lecznicze, dietetyczna żywność do celów
medycznych, preparaty i substancje farmaceutyczne, środki
uspokajające, środki nasenne, preparaty farmaceutyczne dla
ludzi.
(210)
(731)

(210) 514406
(220) 2020 06 04
(731) KŁOS ŁUKASZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) FizjoCiuch

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, odzież, artykuły odzieżowe w stylu sportowym.
514412
(220) 2020 06 04
ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA IZABELLA ŻYGLICKA I WSPÓLNICY,
Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻYGLICKA I WSPÓLNICY
(210)
(731)

(531)

09.01.07, 09.01.10, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.22,
29.01.13
(510), (511) 45 usługi prawne.

514432
(220) 2020 06 05
LAMELA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łowicz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Siema SIEMIANY
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 ośrodki wypoczynkowe.
514433
(220) 2020 06 05
POLCALC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PKSplus

(210)
(731)

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa.
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514434
(220) 2020 06 05
VITAFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Tarczyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EPIN

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], mieszaniny
chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności
i napojów, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty
i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, skrobia przeznaczona dla procesów produkcyjnych i przemysłu,
sole do celów przemysłowych, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, tworzywa sztuczne
nieprzetworzone, żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, tworzywa sztuczne
w postaci surowców, tworzywa sztuczne w postaci nieprzerobionej, tworzywa sztuczne w postaci surowej, żywice syntetyczne i nieprzetworzone, mieszanki gazów do użytku
w rolnictwie, mieszanki do sadzenia w doniczkach, materiały
włókniste do użytku jako środki uzdatniające glebę, materiały włókniste do użytku jako nawóz, materiały poprawiające
kondycję gleby, materiały do rozsady [podłoża hodowlane],
mastyks do szczepienia drzew, mączka kostna [nawóz], kwas
octowy, kwasy stosowane w rolnictwie, kwas mrówkowy,
kultury mikroorganizmów stosowane w fermentacji kiszonki,
kriolit, krew w proszku [nawóz], korki z włókien mineralnych
do użytku jako nieorganiczne podłoże hodowlane dla roślin,
komposty do podłóż hodowlanych do ogrodnictwa, kompost z przegniłych liści [nawozy], kompost z liści, kompost
organiczny, kompost, obornik, nawozy, kompost, kompost
na bazie wodorostów, kleje przeznaczone do użytku rolnego
w zwalczaniu szkodników, klejące substancje do szczepienia
drzew, klejące preparaty do szczepienia drzew, karbolineum
do ochrony roślin, kainit, inokulanty biologiczne, inne niż
do użytku medycznego, inhibitory kiełkowania [środki hamujące], humus, hormony roślinne (fitohormony), hormony
do przyspieszania dojrzewania owoców i warzyw, hormony
przyspieszające dojrzewanie owoców, hemiceluloza, guano
[nawóz ptasi], granulowany wapień do celów rolniczych, granulki zatrzymujące wodę do użytku w odżywianiu roślin poprzez zasilanie korzeni włosowatych, glina porowata do hydroponicznej uprawy roślin [substrat], gleba do upraw, geny
nasion do produkcji rolniczej, gips do stosowania jako nawóz,
gazy do użytku w leśnictwie, gazy do użytku w ogrodnictwie, fosforany [nawozy], fosforany do użytku w branży produkcji pasz, fosforan żelaza, fosforan wapnia, fosforan w formie ciekłej do stosowania na liściach rolniczych roślin uprawnych, fosforan w formie ciekłej do stosowania na liściach
ogrodniczych roślin uprawnych, fosfaty mieszane, formowane podłoża do uprawiania roślin składające się z torfu, etylen,
emulgatory stosowane w przemyśle przetwarzania paszy,
ekstrakty z wodorostów do stosowania jako środek stymulujący wzrost do roślin, doniczki torfowe dla ogrodnictwa, donice torfowe do celów ogrodniczych, ekstrakty z wodorostów do użytku jako nawozy, dodatki stosowane podczas
sadzenia do polepszenia zakorzenienia, dodatki odżywcze
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z alg na bazie wapnia, przeznaczone do użytku w akwariach,
dodatki glebowe [nawożenie], dodatki glebowe, dodatki
do kiszonek [konserwanty], dodatki chemiczne do środków
owadobójczych, dodatki chemiczne do fungicydów, dodatki
biologiczne służące do przekształcania roślin w kiszonkę, dodatki biologiczne służące do przekształcania roślin w pasze
rolnicze, dodatki biologiczne służące do przekształcania plonów w kompost, dimetylofenol, defolianty, cyjanamidy wapnia, cyjanamid wapniowy [nawóz], chlorek magnezu, chloran
sodu, chemikalia wzbogacające glebę, chemikalia używane
w rolnictwie, chemikalia do użytku w powlekaniu nasion rolniczych [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki
przeciwpasożytnicze], chemikalia do stosowania w pestycydach, chemikalia do użytku w leczeniu szkód ekologicznych
u roślin, chemicznie zmienione nawozy złożone, chemicznie
przetwarzany torf stosowany w rolnictwie, chemicznie przetwarzany torf stosowany w ogrodnictwie, chemiczne środki
wspomagające do użytku w leśnictwie, chemiczne środki
wspomagające do użytku w rolnictwie, chemiczne środki
wspomagające do użytku w ogrodnictwie, chemiczne preparaty do wzbogacania gleby, chemiczne preparaty
do uzdatniania gleby, biostymulanty będące środkami pobudzającymi wzrost roślin, biologiczne nawozy azotowe,
bazy nawozowe wykonane z wełny mineralnej do hodowli
roślin, balsam ochronny do zranionych drzew, balsam
ochronny do ran drzew, azotan wapnia, azotan amonowy,
arsenian ołowiu, arsen (as), amoniak do celów przemysłowych, amoniak uwodniony do celów przemysłowych, amoniak bezwodny, alkaloidy do celów rolniczych, aktywatory
kompostu, mieszanki kompostowe wzbogacone substancjami organicznymi, mieszanki kompostowe z materiału mineralnego w formie pyłu, mieszanki koncentratów bakteryjnych jako dodatki do kiszonki [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego], mieszanki nawozów, mieszanki
nawozów o spowolnionym uwalnianiu, mieszanki produktów chemicznych i mikroorganizmów do zwiększania wartości odżywczej pasz dla zwierząt [inne niż do użytku weterynaryjnego], mieszanki regulujące wzrost roślin, mieszanki
substancji chemicznych i materiałów naturalnych do użytku
jako nawozy ogrodnicze, mieszanki substancji chemicznych
i mikroorganizmów do siana przy produkcji pasz kiszonych
[inne niż do użytku weterynaryjnego], mieszanki substancji
chemicznych i mikroorganizmów do nawożenia kompostu,
mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych
do wykorzystania jako nawozy rolnicze, mieszanki substancji
chemicznych i mikroorganizmów do sterylizacji kompostu,
mikroelementy [preparaty z -] dla roślin, mikroorganizmy
do degradacji toksyn [inne niż do celów medycznych], mikroorganizmy do stymulacji wzrostu roślin, mineralne preparaty do użyźniania gleby, molibdenian sodu, mulcz do wzbogacania gleby do użytku w ogrodnictwie, mulcz do wzbogacania gleby [nawóz], mulcz do wzbogacania gleby do użytku
w rolnictwie, nadtlenek wapnia do użytku w rolnictwie, nadtlenek wapnia do użytku w leśnictwie, nadtlenek wapnia
do użytku w ogrodnictwie, nadtlenki nieorganiczne do użytku w ogrodnictwie, nadtlenki nieorganiczne do użytku
w gospodarce leśnej, nadtlenki nieorganiczne do użytku
w rolnictwie, naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające wzrost roślin, nawóz do liści stosowany na roślinach
uprawnych w okresie obciążenia, nawóz manganowy, nawóz
do liści stosowany na roślinach uprawnych w okresie
ich gwałtownego wzrostu, nawóz mocznikowy, nawóz
na bazie azotanu amonowego, nawóz na bazie chlorku amonowego, nawóz na bazie chlorku potasu, nawóz na bazie
siarczanu potasu, nawóz na bazie siarczanu amonowego,
nawóz naturalny, nawóz w formie stałej, nawóz z azotanem
sodu, nawóz z krzemianu wapnia, nawóz z superfosfatu wap-
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niowego, nawożenie gleby (preparaty do -), nawozy, nawozy
azotowe, nawozy bez zawartości chloru, nawozy biologiczne, nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania gleby,
nawozy biologiczne stosowane do obróbki nasion, nawozy
chemiczne, nawozy dla rolnictwa, nawozy dla rolnictwa z alg
morskich, nawozy do gleb, nawozy do gleby, nawozy do gleby i ziemi doniczkowej, nawozy do roślin doniczkowych, nawozy do trawy, nawozy do trawy lub terenów trawiastych,
nawozy do użytku domowego, nawozy hydroponiczne, nawozy i użyźniacze, nawozy mieszane, nawozy mineralne, nawozy naturalne, nawozy morskie, nawozy naturalne wykonane ze składników morskich, nawozy, nawozy do trawników,
nawozy do trawy, nawozy o kontrolowanym uwalnianiu
składników dla ogrodnictwa, nawozy organiczne, nawozy
potasowe, nawozy sztuczne do użytku w rolnictwie, nawozy
uzyskane metodą przetwarzania odpadów przez dżdżownice, nawozy użyźniające glebę, nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, nawozy z dużą ilością substancji odżywczych,
nawozy z mączki rybnej, nawozy z trocin, nawozy zawierające azot i magnez (mg), nawozy zawierające przeciwutleniacze, nawozy zawierające związki azotu, nawozy złożone, nieorganiczne nawozy, nitrobakterie do stosowania w akwakulturze, obornik, obornik organiczny, obornik płynny, oborniki
sztuczne, ocet drzewny, odżywki dla roślin, odżywki dla roślin do użytku w akwariach, odżywki dla roślin na bazie wodorostów, ogrodowa mieszanka ziemi doniczkowej, organiczna ziemia doniczkowa, organiczne pozostałości pofermentacyjne [nawóz], organiczne proszki i preparaty do ulepszania gleby, organohalogenosilany, otręby ryżowe [nawóz],
perlit do celów ogrodniczych, pierwiastki śladowe do upraw,
pierwiastki śladowe do użytku w rolnictwie, pierwiastki śladowe do użytku w ogrodnictwie, płynne nawozy, płynne
substytuty obornika, podłoża dla upraw bezglebowych [rolnictwo], podłoża hodowlane, podłoża do hodowli wykonane z pyłu kokosowego, podłoża hodowlane dla roślin, podłoża hodowlane do ogrodnictwa, podwójny lub potrójny superfosfat [nawóz], pokrycia humusowe, polepszacze do gleby, polimery absorbujące ciecze do użytku w rolnictwie, polimery absorbujące ciecze do użytku w ogrodnictwie, polimery absorbujące ciecze do użytku w leśnictwie, polimery
do użytku w produkcji rolniczych środków chemicznych,
potas (k), potas kalcynowany [nawozy], potaż, pożywki do liści, powłoki do nasion [nawóz], preparaty bakteriologiczne
do użytku w leśnictwie, preparaty bakteriologiczne do użytku w rolnictwie, preparaty bakteriologiczne do użytku
w ogrodnictwie, preparaty bakteryjne do użytku w ogrodnictwie, preparaty bakteryjne do celów rolniczych, preparaty
bakteryjne do użytku w leśnictwie, preparaty chemiczne
do użyźniania gleby, preparaty chemiczne do obróbki gleby,
preparaty chemiczne do użyźniania gleby [inne niż sterylizujące], preparaty chemiczne do zapobiegania chorobom u roślin zbożowych, preparaty do konserwacji kwiatów, preparaty do nawożenia, preparaty do nawożenia pogłównego
do trawników, preparaty do nawożenia gleby, preparaty
do nawożenia pogłównego [humus] do trawników, preparaty do odżywiania gleby, preparaty do odżywiania gleby
[inne niż sterylizujące], preparaty do regulacji wzrostu roślin,
preparaty do uzdatniania gleby z włókien kokosowych, preparaty do wzmacniania roślin, preparaty hamujące kiełkowanie warzyw, preparaty mineralne do użytku jako dodatki odżywcze dla roślin, preparaty nawozowe wykonane z wełny
mineralnej do hodowli roślin, preparaty odżywcze dla roślin,
preparaty poprawiające kondycję gleby, preparaty z mikroelementów dla roślin, preparowane gleby, produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, produkty chemiczne do podtrzymywania świeżości kwiatów ciętych, produkty chemiczne stosowane w leczeniu chorób roślin, pro-
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dukty do polepszania gleby na bazie wodorostów, produkty
mineralne do użytku w hodowli roślin, przyspieszacze
do kompostu na bazie wodorostów, regulatory wzrostu dla
roślin, regulatory wzrostu roślin, rolnictwo (nawozy dla -), roztwory azotanu wapnia do stosowania przy zanieczyszczeniu
gleby, sadza do celów przemysłowych lub rolniczych, siarczan magnezu, siarczan potasu, siarczany żelaza zapobiegające żółknięciu liści roślin, składniki odżywcze do alg, składniki odżywcze do kwiatów, sole [nawozy], sproszkowany wapień do celów rolniczych, środki chemiczne dla leśnictwa
[z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciw pasożytom], 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 rolnictwa, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż
fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki chemiczne do stosowania w przemyśle agrochemicznym [inne niż grzybobójcze, preparaty chwastobójcze,
herbicydy, środki owadobójcze, środki przeciw pasożytom],
środki chemiczne do stosowania w ogrodnictwie [inne niż
fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki chemiczne do użytku w mieszankach pestycydowych, środki chemiczne do użytku jako półprodukty w produkcji pestycydów, środki chemiczne do użytku w mieszankach herbicydowych, środki chemiczne do użytku w herbicydach, środki chemiczne do zapobiegania chorobom winorośli, środki chemiczne do zaprawiania nasion, środki chemiczne powierzchniowo czynne do użytku w rolnictwie,
środki chemiczne powierzchniowo czynne do użytku
w ogrodnictwie, środki chemiczne powierzchniowo czynne
do użytku w leśnictwie, środki chemiczne przeciwpylne
do użytku na ziarnie, środki chemiczne stosowane w produkcji regulatorów wzrostu owadów, środki chemiczne stosowane w produkcji insektycydów, środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki chemiczne stosowane w leśnictwie, środki chemiczne stosowane w ogrodnictwie, środki do konserwacji kwiatów, środki
do konserwacji nasion, środki do nawożenia ogrodu [nawozy], środki do ochrony nasion, środki do regulacji wzrostu
roślin z mikroorganizmami, środki do uzdatniania gleby
do zwiększania wzrostu produktów ogrodowych, środki
do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu produktów rolnych, środki do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu produktów ogrodowych, środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu produktów ogrodniczych, środki do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu produktów rolnych, środki
do uzdatniania gleby do celów rolniczych, środki do uzdatniania gleby do celów ogrodniczych, środki do uzdatniania
gleby do podawania do gleby przygotowanej do siewu nasion [inne niż wyjaławiające], środki do wspomagania wzrostu roślin, środki do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu
produktów ogrodniczych, środki do wspomagania wzrostu
roślin z mikroorganizmami, środki do wypełniania ubytków
w drzewach [leśnictwo], środki grzybobójcze [dodatki chemiczne do -], środki nawilżające do darni, środki ochrony roślin przeciw patogenom, środki owadobójcze [dodatki chemiczne do -], środki owadobójcze (dodatki chemiczne do -),
środki poprawiające glebę, środki poprawiające glebę [inne
niż wyjaławiające], środki poprawiające kondycję gleby, środki poprawiające kondycję gleby do użytku ogrodniczego,
środki poprawiające kondycję gleby do użytku rolniczego,
środki regulujące wzrost roślin do użytku rolniczego, środki
stymulujące wzrost [inne niż do celów medycznych lub we-
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terynaryjnych], środki ulepszające glebę, środki utrzymujące
świeżość kwiatów ciętych, środki wzmacniające dla roślin,
środki zabezpieczające dla roślin, środki zwiększające plony
warzyw, środki zwiększające plony upraw, stabilizatory gleby
pod drogi, stawy i jeziora, stymulatory wzrostu [inne niż
do użytku medycznego lub weterynaryjnych], substancje
chelatowe do użytku jako środki odżywcze do listowia roślin,
substancje chelatowe do użytku jako nawozy do listowia roślin, substancje chelatowe do użytku jako dodatki do listowia
roślin, substancje chemiczne do stosowania jako powłoki
gleby, substancje do kontrolowania wzrostu roślin wodnych,
substancje chemiczne do stosowania w akwakulturze, substancje do kontrolowania wzrostu wodorostów, substancje
do pobudzania wzrostu roślin, substancje do poprawy stanu
gleby, substancje do regulacji wzrostu roślin, substancje
do stabilizowania ziemi, substancje do uprawy bezglebowej
[rolnictwo], substancje do uzdatniania gleby, substancje
do uzdatniania gleby [inne niż do wyjaławiania], substancje
do użytku ogrodniczego wyprodukowane przy pomocy
inżynierii genetycznej, substancje do użytku w akwakulturze [inne niż farmaceutyczne], substancje konserwujące
do kwiatów ciętych, substancje odżywcze [nawozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie, substancje przylepne
przeznaczone do użytku rolnego w zwalczaniu szkodników,
substraty dla roślin, substytuty gleby, substraty do użytku
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, superfosfaty mieszane, superfosfaty [nawozy], superfosfaty podwójne, superfosfaty potrójne, surfaktanty do gleby, wykorzystywane do zapewniania jednolitego przepływu wody w glebie, surfaktanty do użytku w produkcji pasz dla zwierząt, surfaktanty
do użytku w związku z pestycydami rolniczymi, surowce zasilające rośliny zawierające pierwiastki śladowe, syntetyczne
nawozy, szczawian potasowy, szczepionki do nasion, szczepionki mikrobiologiczne, inne niż do użytku medycznego,
sztuczna gleba do uprawiania roślin wykonana z tworzyw
sztucznych, sztuczna gleba do uprawiania roślin wykonana
z materiałów mineralnych, sztuczna gleba do uprawy roślin,
tomasowski nawóz fosforowy, torf do uprawy nasion, torf
(doniczki -) dla ogrodnictwa, torf [nawóz], torf w postaci
kompostu, torf zawierający pierwiastki śladowe do użytku
jako kompost, twardy obornik, tworzywa sztuczne w postaci
proszków, płynów lub past, użyźnianie gleby (nawozy do -),
wapno do użytku w rolnictwie, użyźnianie gleby (preparaty
do -), wapno rolnicze, warstwa orna gleby, warstwa uprawna
gleby, węgiel drzewny do celów ogrodniczych, węgiel
drzewny do użytku jako środek do użyźniania gleby, włókna
mineralne do użytku w leśnictwie, włókna mineralne
do użytku w ogrodnictwie, włókna mineralne do użytku
w rolnictwie, wodorosty [nawóz], wosk do szczepienia drzew,
wosk gotowy do szczepienia drzew, zaprawa do ochrony nasion, zaprawy do nasion, ziarno browarniane [nawóz], ziarno
słodownicze [nawóz], ziemia do upraw, ziemia doniczkowa,
ziemia do uprawy, ziemia preparowana przeznaczona
do kiełkowania nasion, żużel [nawóz], żywice mocznikowo-formaldehydowe, hormony pochodzące z wyciągu z grasicy [inne niż do celów medycznych], chemikalia do użytku
w paliwach jako inhibitory mikrobiologicznego wzrostu
[inne niż medyczne i weterynaryjne], podłoże do wzrostu
komórek do hodowli komórek do celów naukowych, albumina [zwierzęca lub roślinna, surowy materiał], bromowany olej
roślinny do stosowania jako emulgator w produkcji środków
spożywczych, chemiczne środki konserwujące do użytku
w produkcji mydeł i olejów roślinnych, chemikalia do stosowania w zapobieganiu szkód ekologicznych u roślin, ekstrakty roślin, inne niż olejki eteryczne, do użytku w produkcji kosmetyków, ekstrakty roślinne dla przemysłu spożywczego,
ekstrakty roślinne do celów przemysłowych, ekstrakty roślin-
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ne do stosowania w produkcji środków farmaceutycznych,
ekstrakty roślinne do użytku w produkcji kosmetyków, kwasy
uzyskane z roślin, materiały filtracyjne [substancje roślinne],
preparaty chemiczne do zapobiegania patogennym infekcjom u roślin, środki filtracyjne [substancje roślinne], środki
nawilżające do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, substancje chemiczne pochodzenia
roślinnego i zawierające fosfolipidy, gazy do użytku w rolnictwie.
514435
(220) 2020 06 05
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowny)
(540) HORECA PREMIUM JNT GROUP
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina gronowe,
wina owocowe, wyroby winiarskie, napoje alkoholowe smakowe i aromatyzowane, cydry, napoje alkoholowe musujące,
nalewki, koktajle, aperitify, wódki, brandy, napoje alkoholowe
destylowane, wyroby spirytusowe, 35 reklama, usługi reklamowe i promocyjne, promowanie towarów i usług za pośrednictwem rozrywki on-line i poprzez udostępnianie treści
multimedialnych za pośrednictwem Internetu i innych sieci
komunikacji, badanie rynku i sondaże opinii, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych,
zarządzanie i administrowanie działalności handlowej, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością handlową,
budowanie sieci sprzedaży hurtowej i detalicznej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich napojów alkoholowych, napojów bezalkoholowych, piwa, butelek i pojemników ze szkła
i tworzyw sztucznych na artykuły spożywcze, kieliszków,
szklanek i kufli, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować w hurtowni lub w sklepie bądź z katalogu względnie za pośrednictwem systemu telezakupów albo na stronie
internetowej wykorzystując zamówienie korespondencyjne
lub używając środków telekomunikacji, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, dystrybucja produktów do celów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity,
rozprowadzanie próbek dla celów reklamowych, 41 organizacja konferencji, kongresów, warsztatów, szkoleń, forów
edukacyjnych, działalność edukacyjna i informacyjna oraz informacja o edukacji dla przedsiębiorców, mediów oraz konsumentów, w tym w zakresie promowania odpowiedzialnej
konsumpcji alkoholu, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, opracowywanie i publikowanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe).
(210)
(731)

514437
(220) 2020 06 05
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HoReCa Premium
(210)
(731)
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(531) 24.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina gronowe,
wina owocowe, wyroby winiarskie, napoje alkoholowe smakowe i aromatyzowane, cydry, napoje alkoholowe musujące,
nalewki, koktajle, aperitify, wódki, brandy, napoje alkoholowe
destylowane, wyroby spirytusowe, 35 reklama, usługi reklamowe i promocyjne, promowanie towarów i usług za pośrednictwem rozrywki on-line i poprzez udostępnianie treści
multimedialnych za pośrednictwem Internetu i innych sieci
komunikacji, badanie rynku i sondaże opinii, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych,
zarządzanie i administrowanie działalności handlowej, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością handlową,
budowanie sieci sprzedaży hurtowej i detalicznej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich napojów alkoholowych, napojów bezalkoholowych, piwa, butelek i pojemników ze szkła
i tworzyw sztucznych na artykuły spożywcze, kieliszków,
szklanek i kufli, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować w hurtowni lub w sklepie bądź z katalogu względnie za pośrednictwem systemu telezakupów albo na stronie
internetowej wykorzystując zamówienie korespondencyjne
lub używając środków telekomunikacji, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, dystrybucja produktów do celów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity,
rozprowadzanie próbek dla celów reklamowych, 41 organizacja konferencji, kongresów, warsztatów, szkoleń, forów
edukacyjnych, działalność edukacyjna i informacyjna oraz informacja o edukacji dla przedsiębiorców, mediów oraz konsumentów, w tym w zakresie promowania odpowiedzialnej
konsumpcji alkoholu, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, opracowywanie i publikowanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe).
(210)
(731)
(540)
(540)

514438
(220) 2020 06 05
KOWALEWSKI MARCIN SYNERGIZER, Białystok
(znak słowno-graficzny)
mobius

(531) 24.17.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], użytkowe
programy komputerowe do pobrania, programy sterujące
komputerowe, nagrane, oprogramowanie do aplikacji komputerowych do gier, oprogramowanie do gier do użytku
z komputerami, interaktywne oprogramowanie multimedialne do rozgrywania gier, nagrane oprogramowanie gier komputerowych, oprogramowanie do gier elektronicznych do telefonów komórkowych, oprogramowanie do gier elektronicznych do ręcznych urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do gier elektronicznych, przeznaczone do urządzeń bezprzewodowych, oprogramowanie do gier komputerowych
i elektronicznych, oprogramowanie do gier komputerowych
do użycia w grach interaktywnych on-line, oprogramowanie
do gier wideo, oprogramowanie do rozwoju gier, oprogramowanie gier, oprogramowanie gier elektronicznych, oprogramowanie gier interaktywnych, oprogramowanie gier komputerowych rozrywkowych, oprogramowanie gier komputerowych do użytku na telefonach komórkowych, oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, oprogramowanie gier
komputerowych, nagrane, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające korzystanie z gier komputerowych, oprogra-
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mowanie komputerowe gier wideo, oprogramowanie rozrywki interaktywnej do rozgrywania gier komputerowych,
do pobrania, oprogramowanie rozrywki interaktywnej do rozgrywania gier wideo, do pobrania, programy do gier komputerowych [oprogramowanie], programy do gier komputerowych do pobrania z Internetu [oprogramowanie], programy
do gier komputerowych ładowalne za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie], programy do gier wideo [oprogramowanie komputerowe], programy gier komputerowych ładowalne z Internetu [oprogramowanie], programy gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie], programy gier komputerowych do pobrania
z Internetu [oprogramowanie], programy komputerowe
do obsługi gier, programy komputerowe do obsługi pojazdów, programy komputerowe do przetwarzania obrazów,
programy komputerowe do przetwarzania danych, programy
komputerowe do projektowania interfejsów użytkownika,
programy komputerowe do przetwarzania plików z muzyką
cyfrową, programy komputerowe do przeszukiwania zawartości komputerów i sieci komputerowych za pomocą zdalnego
sterowania, programy komputerowe do użycia w telekomunikacji, programy komputerowe do umożliwiania i kontroli dostępu, programy komputerowe do użytku w autonomicznej
nawigacji pojazdów, programy komputerowe do użytku
w autonomicznej kontroli pojazdów, programy komputerowe
do zarządzania projektami, programy komputerowe do zdalnego łączenia się z komputerami lub sieciami komputerowymi, programy komputerowe dotyczące spraw finansowych,
programy komputerowe dotyczące sieci lokalnych [LAN], interaktywne multimedialne programy komputerowe, komputerowe (programy -) nagrane, komputerowe programy operacyjne, komputerowe programy użytkowe do zarządzania plikami, nagrane programy komputerowe, oprogramowanie
komputerowe [programy], oprogramowanie komputerowe
[programy] do zarządzania bazami danych, programy i oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów wykorzystywane w telefonach komórkowych, programy komputerowe, programy komputerowe do edytowania obrazów,
dźwięku i wideo, programy komputerowe do gier wideo i gier
komputerowych, programy komputerowe do korzystania z Internetu i sieci www, programy komputerowe do nagranych
gier, programy komputerowe do telewizji interaktywnej
i do interaktywnych gier i/lub kwizów, programy komputerowe do zarządzania sieciami, programy komputerowe nagrane,
programy komputerowe przechowywane w formie cyfrowej,
programy komputerowe [software] do gier wideo, programy
komputerowe umożliwiające dostęp i korzystanie z Internetu,
programy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie
i przeszukiwanie baz danych on-line, platformy oprogramowania komputerowego dla sieci społecznościowych, platformy oprogramowania do zarządzania współpracą, platformy
oprogramowania do współpracy [oprogramowanie], platformy oprogramowania umożliwiające użytkownikom zbieranie
pieniędzy, platformy edytowania zespołowego w czasie rzeczywistym [RTCE] [oprogramowanie], platformy i oprogramowanie do telefonów cyfrowych, platformy oprogramowania
komputerowego, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, platformy do kontroli korekty
[oprogramowanie], urządzenia do monitorowania, czujniki
do monitorowania ruchów fizycznych, czujniki do mierzenia
prędkości, czujniki do określania położenia, czujniki do określania prędkości, czujniki do przyrządów pomiarowych, liczniki
kilometrów, liczniki przebiegu, urządzenia do nanoszenia czasu i daty, urządzenia do rejestrowania czasu, elektroniczne
prędkościomierze, elektroniczne rejestratory wyników, rejestratory danych, rejestratory graficzne, rejestratory wykresów,
rejestratory przebytej drogi [w milach] dla pojazdów, elektro-
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niczne globalne systemy nawigacyjne, elektroniczne przyrządy nawigacyjne, elektroniczne systemy nawigacyjne, elektroniczne urządzenia nawigacyjne, analizatory pracy silnika, analizatory obrazów, automatyczne wskaźniki wysokości, elektroniczne przyrządy sterujące, elektroniczne urządzenia i przyrządy do nawigacji i ustalania położenia, elektroniczne urządzenia do lokalizacji obiektów, elektroniczne urządzenia
do monitoringu obiektów śledzonych, elektroniczne urządzenia do inwigilacji obiektów, elektroniczne wykrywacze obiektów, elektroniczne urządzenia i przyrządy do śledzenia, elektroniczny sprzęt do śledzenia obiektów, elektryczne urządzenia do lokalizacji obiektów, elektryczne urządzenia do inwigilacji obiektów, elektryczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, elektryczne urządzenia nawigacyjne, elektryczne wykrywacze obiektów, elektryczny sprzęt do śledzenia obiektów, multimedialne systemy nawigacji GPS do pojazdów, nawigacja (urządzenia do -) dla pojazdów [komputery
pokładowe], narzędzia do gromadzenia danych pokładowych,
odbiorniki do systemów globalnego pozycjonowania [GPS],
pokładowe systemy elektroniczne w pojazdach lądowych
do wspomagania jazdy, pokładowe systemy elektroniczne
do wspomagania kierowania pojazdem, przenośne urządzenia nawigacyjne, przekaźniki do systemów globalnego pozycjonowania [GPS], przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy nawigacyjne, satelitarne urządzenia
do inwigilacji obiektów, satelitarne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, sprzęt komputerowy do kompilacji
danych pozycjonujących, sprzęt komputerowy do przetwarzania danych lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy do rozpowszechniania danych lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy
do śledzenia zachowań kierowcy, sprzęt komputerowy
do transmisji danych lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy
do zbierania danych pozycjonujących, sterowniki do urządzeń
nawigacyjnych do pojazdów, systemy do śledzenia pojazdów,
systemy nawigacji GPS do użytku z rowerami, systemy nawigacji do pojazdów wyposażone w interaktywne wyświetlacze, urządzenia do lokalizacji pojazdów, urządzenia do monitorowania pracowników, urządzenia do określania pozycji,
urządzenia do śledzenia pojazdów, elektroniczne bazy danych, interaktywne bazy danych, dane zapisane elektronicznie, dane zapisane elektronicznie z Internetu, komputerowe
mapy cyfrowe, pliki multimedialne do pobrania, zapisane pliki
danych, programy sterujące komputerowe, nagrane, urządzenia systemu GPS, 42 platformy do gier jako oprogramowanie
jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS] obejmująca
platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, platformy do projektowania graficznego jako oprogramowanie jako usługa
[SaaS], platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], badania i doradztwo w zakresie sprzętu
komputerowego, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, doradztwo dotyczące rozwijania systemów
komputerowych, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo komputerowe, doradztwo techniczne dotyczące obsługi
komputerów, doradztwo techniczne związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne związane z używaniem sprzętu komputerowego, doradztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie integracji systemów komputerowych, doradztwo
w dziedzinie oprogramowania zabezpieczającego, doradztwo w sprawach komputerów, doradztwo w sprawach oprogramowania komputerowego, doradztwo w sprawach sprzę-
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tu komputerowego, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa
komputerów, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie projektowania, usługi projektowania, usługi naukowe
i technologiczne, oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, analiza systemów komputerowych, 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, projektowanie systemów komputerowych, konwersja programów
komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, powielanie programów komputerowych, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania.
514440
(220) 2020 06 05
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HoReCa Premium JNT GROUP
(210)
(731)
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nianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity,
rozprowadzanie próbek dla celów reklamowych, 41 organizacja konferencji, kongresów, warsztatów, szkoleń, forów
edukacyjnych, działalność edukacyjna i informacyjna oraz informacja o edukacji dla przedsiębiorców, mediów oraz konsumentów, w tym w zakresie promowania odpowiedzialnej
konsumpcji alkoholu, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, opracowywanie i publikowanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe).
514447
(220) 2020 06 05
ATK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zamość
(540) (znak słowny)
(540) DUMA WSCHODU
(510), (511) 32 piwo, piwo pszeniczne, piwo bezalkoholowe,
piwo słodowe, piwo rzemieślnicze, piwo i produkty piwowarskie, czarne piwo [piwo ze słodu palonego], piwo pełne jasne,
piwo typu koźlak, piwo jasne typu ale, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje bezalkoholowe, napoje
na bazie piwa, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], napoje
bezalkoholowe o smaku piwa, bezalkoholowe napoje słodowe,
niegazowane napoje bezalkoholowe, piwo górnej fermentacji,
piwo dolnej fermentacji, piwo kraftowe, piwo niskoalkoholowe,
piwo typu ale, piwo typu lager, piwo typu Pils, piwo niepasteryzowane, piwo niefiltrowane, piwo ciemne, piwo jasne.
(210)
(731)

514449
(220) 2020 06 05
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) José Jalapeño
(510), (511) 30 dania gotowe i wytrawne przekąski, cheeseburgery.
(210)
(731)

514450
(220) 2020 06 05
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Marc Chees’e
(510), (511) 30 dania gotowe i wytrawne przekąski, cheeseburgery.
(210)
(731)

(531) 24.01.01, 27.05.01, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina gronowe,
wina owocowe, wyroby winiarskie, napoje alkoholowe smakowe i aromatyzowane, cydry, napoje alkoholowe musujące,
nalewki, koktajle, aperitify, wódki, brandy, napoje alkoholowe
destylowane, wyroby spirytusowe, 35 reklama, usługi reklamowe i promocyjne, promowanie towarów i usług za pośrednictwem rozrywki on-line i poprzez udostępnianie treści
multimedialnych za pośrednictwem Internetu i innych sieci
komunikacji, badanie rynku i sondaże opinii, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych,
zarządzanie i administrowanie działalności handlowej, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością handlową,
budowanie sieci sprzedaży hurtowej i detalicznej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich napojów alkoholowych, napojów bezalkoholowych, piwa, butelek i pojemników ze szkła
i tworzyw sztucznych na artykuły spożywcze, kieliszków,
szklanek i kufli, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować w hurtowni lub w sklepie bądź z katalogu względnie za pośrednictwem systemu telezakupów albo na stronie
internetowej wykorzystując zamówienie korespondencyjne
lub używając środków telekomunikacji, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, dystrybucja produktów do celów reklamowych, rozpowszech-

514453
(220) 2020 06 06
MAJESTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAJESTIK TIGER
(210)
(731)
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(531) 03.01.04, 26.11.03, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 taśmy samoprzylepne przeznaczone do oklejania, zabezpieczenia powierzchni, stosowane zwłaszcza
w branży malarskiej i lakierniczej, taśmy uszczelniające.
(210)
(731)
(540)
(540)

514456
(220) 2020 06 06
KONTEK MARCIN KON-TEC, Kraczkowa
(znak słowno-graficzny)
NATUREFFECT

(531) 05.03.15, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki naturalne.
(210)
(731)
(540)
(540)

514457
(220) 2020 06 06
KONTEK MARCIN KON-TEC, Kraczkowa
(znak słowno-graficzny)
KT Kon-TEC

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12, 24.13.99
(510), (511) 9 elektryczne akumulatory do zasilania pojazdów elektrycznych, akumulatory do pojazdów elektrycznych, akumulatory do pojazdów, akumulatory, elektryczne,
do pojazdów, akumulatory energii fotowoltaicznej.
(210)
(731)
(540)
(540)

514483
(220) 2020 06 08
MIŚKIEWICZ PRZEMYSŁAW, Dąbrowa Górnicza
(znak słowno-graficzny)
DRP GROUP
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z tworzyw sztucznych pochodzące z recyklingu, do użytku w produkcji, wytłaczane tworzywa sztuczne w postaci
granulek do użytku w produkcji, wytłaczane tworzywa
sztuczne w postaci belek, bloków, granulatu, prętów, płyt
i rur do celów produkcyjnych, 40 recykling, usługi recyklingowe, recykling tworzyw sztucznych, obróbka i recykling opakowań, sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie].
(210) 514484
(220) 2020 06 08
(731) MIŚKIEWICZ PRZEMYSŁAW, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowny)
(540) DRP Group
(510), (511) 1 tworzywa sztuczne nieprzetworzone, nieprzetworzone tworzywa sztuczne [tworzywa sztuczne
w pierwotnej postaci], tworzywa sztuczne w postaci granulek, tworzywa sztuczne w postaci pastylek, tworzywa
sztuczne nierozpuszczalne w wodzie, nieprzetworzone
tworzywa sztuczne pochodzenia naturalnego, nieprzetworzone tworzywa sztuczne przewodzące elektryczność, tworzywa sztuczne w postaci płatków, tworzywa sztuczne w postaci surowców, tworzywa sztuczne
w postaci nieprzerobionej, nieprzetworzone tworzywa
sztuczne w postaci granulek, nieprzetworzone tworzywa sztuczne w formie granulatu, tworzywa sztuczne
w stanie surowym w każdej postaci, tworzywa sztuczne
w postaci granulek do użytku w przemyśle, 17 tworzywa
sztuczne półprzetworzone, wytłaczane tworzywa sztuczne [półprodukty], tworzywa sztuczne z odzysku, tworzywa sztuczne formowane wtryskowo, mieszane tworzywa
sztuczne z odzysku, stosowane w produkcji, materiały
z tworzyw sztucznych pochodzące z recyklingu, do użytku w produkcji, wytłaczane tworzywa sztuczne w postaci
granulek do użytku w produkcji, wytłaczane tworzywa
sztuczne w postaci belek, bloków, granulatu, prętów, płyt
i rur do celów produkcyjnych, 40 recykling, usługi recyklingowe, recykling tworzyw sztucznych, obróbka i recykling opakowań, sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie].
514495
(220) 2020 06 08
VIVIA NEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIVIA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 1 tworzywa sztuczne nieprzetworzone, nieprzetworzone tworzywa sztuczne [tworzywa sztuczne
w pierwotnej postaci], tworzywa sztuczne w postaci granulek, tworzywa sztuczne w postaci pastylek, tworzywa
sztuczne nierozpuszczalne w wodzie, nieprzetworzone
tworzywa sztuczne pochodzenia naturalnego, nieprzetworzone tworzywa sztuczne przewodzące elektryczność, tworzywa sztuczne w postaci płatków, tworzywa sztuczne w postaci surowców, tworzywa sztuczne
w postaci nieprzerobionej, nieprzetworzone tworzywa
sztuczne w postaci granulek, nieprzetworzone tworzywa sztuczne w formie granulatu, tworzywa sztuczne
w stanie surowym w każdej postaci, tworzywa sztuczne
w postaci granulek do użytku w przemyśle, 17 tworzywa
sztuczne półprzetworzone, wytłaczane tworzywa sztuczne [półprodukty], tworzywa sztuczne z odzysku, tworzywa sztuczne formowane wtryskowo, mieszane tworzywa
sztuczne z odzysku, stosowane w produkcji, materiały

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 beton, betonowe elementy budowlane,
budowlane (konstrukcje -) niemetalowe, drewno budowlane, elementy budowlane (niemetalowe -) w postaci płyt,
elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, płyty
budowlane niemetalowe, 37 budownictwo, nadzór budowlany, usługi doradztwa budowlanego, wynajem sprzętu budowlanego, 42 badania w dziedzinie budownictwa,
projektowanie budowlane, prace badawczo-rozwojowe nad
produktami dla osób trzecich, opracowywanie projektów
technicznych.
(210) 514548
(220) 2020 06 08
(731) ŁENCIO DARIUSZ, Suwałki
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) TBP Trener Bardzo Personalny

(531) 02.09.14, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 26.11.07
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: 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, 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 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 enzymy, suplementy diety
zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające białko,
suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające lecytynę,
suplementy diety dla sportowców, suplementy diety w płynie, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety z cynkiem,
suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety
zawierające siemię lniane, mineralne suplementy diety dla
ludzi, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety
do użytku dietetycznego, suplementy diety z białkiem sojowym, 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, 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 wzmacniające zawierające
preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie
i dla rekonwalescentów, mieszanki do picia w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, odżywki
węglowodanowe, odżywki przed treningowe, 41 usługi siłowni, usługi siłowni związane z treningiem siłowym, usługi siłowni związane z kulturystyką, fitness kluby, doradztwo
w zakresie sprawności fizycznej, dostarczanie sprzętu sportowego, informacje na temat sportu, instruktaż w zakresie
ćwiczeń siłowych, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych,
kultura fizyczna, nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, obsługa obiektów sportowych, organizacja imprez i konkursów
sportowych, prowadzenie zajęć fitness, prowadzenie zajęć
poprawiających kondycję fizyczną, rezerwowanie obiektów
i sprzętu do ćwiczeń fizycznych, rezerwowanie obiektów
sportowych, świadczenie usług edukacyjnych związanych
ze sprawnością fizyczną, świadczenie usług edukacyjnych
związanych z ćwiczeniami, szkolenia sportowe, udostępnianie biuletynów on-line w dziedzinie rozrywki sportowej,
udostępnianie obiektów i sprzętu dla ćwiczeń grupowych,
udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu,
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udostępnianie obiektów i sprzętu do utrzymywania dobrej
kondycji fizycznej, udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej
on-line, udzielanie informacji sportowych za pośrednictwem
wcześniej nagranych wiadomości telefonicznych, udzielanie
informacji związanych z wydarzeniami sportowymi, usługi
fitness klubów, usługi klubów sportowych, usługi klubów
zdrowia i klubów sprawności fizycznej, usługi sportowe, usługi w zakresie udostępniania sprzętu do ćwiczeń fizycznych,
udostępnianie klubowych obiektów i sprzętu rekreacyjnego,
udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów sportowych,
doradztwo w zakresie treningu fizycznego, instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, trenowanie, treningi zdrowotne i treningi
fitness, udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, udostępnianie obiektów
i sprzętu treningowego, usługi trenerów osobistych, usługi
trenerskie, usługi trenerskie w zakresie sportu, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi treningowe siłowe
i poprawiające kondycję, usługi treningowe w zakresie aerobiku, usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej.
514553
(220) 2020 06 09
WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Baika-Skin
(510), (511) 3 kosmetyki łagodzące podrażnienia skóry, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki do pielęgnacji
skóry, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki w formie żeli, pianki [kosmetyki], żele do twarzy i ciała [kosmetyki], kosmetyki wspomagające regenerację
naskórka, kosmetyki łagodzące objawy ukąszenia owadów,
maści do celów kosmetycznych, kosmetyki w postaci żeli,
5 balsamy zawierające substancje lecznicze, emulsje do rąk
zawierające substancje lecznicze, kremy lecznicze do ochrony skóry, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, lek łagodzący objawy alergii, preparaty farmaceutyczne do regeneracji
tkanek, lecznicze żele do ciała, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, żele do użytku dermatologicznego, kremy
do ciała do użytku farmaceutycznego, kremy do pielęgnacji
skóry do użytku medycznego, kremy do użytku dermatologicznego, kremy farmaceutyczne, kremy przeciw swędzeniu, kremy ziołowe do celów medycznych, lecznicze kremy
do skóry, lecznicze kremy do stosowania po wystawieniu
na działanie promieni słonecznych, preparaty łagodzące
ukąszenia owadów, preparaty łagodzące podrażnienia skóry,
preparaty wspomagające regenerację naskórek, preparaty
farmaceutyczne w postaci żeli, maści do celów farmaceutycznych, maści lecznicze do stosowania na skórę, maści
przeciw swędzeniu.
(210)
(731)

514559
(220) 2020 06 09
FLINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FLINT
(510), (511) 7 elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, kondensatory pary [części maszyn], młynki
do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, pompy [części maszyn lub silników], 11 elektryczne zaparzacze do kawy, urządzenia do palenia kawy, 35 wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i, sprzedawców towarów i usług, wynajem
(210)
(731)
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dystrybutorów automatycznych, 37 instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, instalacja,
konserwacja i naprawa maszyn.
(210) 514582
(220) 2020 06 09
(731) Mattel, Inc., El Segundo, US
(540) (znak słowny)
(540) SPADAJĄCE MAŁPKI
(510), (511) 28 gry i zabawki, urządzenia do gier video, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe.
514591
(220) 2020 06 09
MEDAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) OVARIANA
(510), (511) 44 badania DNA do celów medycznych [badania przesiewowe], badania przesiewowe, badania przesiewowe [skriningowe], zapewnianie leczenia medycznego,
wypożyczanie urządzeń i instalacji w dziedzinie technologii
medycznej, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi
poradnictwa medycznego, usługi pomocy medycznej, usługi opieki medycznej, usługi opieki medycznej świadczone
przez kliniki i szpitale, usługi oceny medycznej, usługi obrazowania medycznego, usługi medyczne w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich na odległość [tele-reporting], usługi
medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi medyczne
w dziedzinie onkologii, świadczenie usług w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej on-line, z wyjątkiem stomatologii, udostępnianie wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu medycznemu,
udzielanie informacji medycznej, usługi analiz medycznych
do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez
laboratoria medyczne, usługi analiz medycznych związane
z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium medyczne, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi
doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi informacji
medycznej, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi medyczne, usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, analizy medyczne
do diagnostyki i leczenia ludzi, badania medyczne, badania
medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo
w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy
i wykwalifikowany personel medyczny, kliniki medyczne,
konsultacje medyczne, medyczne badania osób, obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, organizowanie leczenia medycznego, poradnictwo medyczne,
przeprowadzanie badań na sen do celów diagnostyki lub
leczenia medycznego, świadczenie pomocy medycznej.
(210)
(731)

(210) 514645
(220) 2020 06 11
(731) HEBDA KLAUDYNA NATURE, Łopoń
(540) (znak słowny)
(540) Klaudyna Hebda
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, nielecznicze sole
do kąpieli, balsamy do ciała, aromatyczne olejki do kąpieli,
aromatyczne olejki eteryczne, naturalne olejki eteryczne,
olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], olejki
do celów kosmetycznych, olejki eteryczne, olejki nielecznicze, olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki oczyszczające, olejki zapachowe, roślinne olejki eteryczne, olejki
eukaliptusowe do użytku kosmetycznego, preparaty do pie-
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lęgnacji skóry, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], masło do rąk i ciała, olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza, środki odświeżające powietrze [zapachowe], aromaty do ciast (olejki eteryczne), olejki
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, olejki eteryczne
do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym, olejki eteryczne do użytku w procesach produkcyjnych, olejki eteryczne jako zapachy do prania, olejki eteryczne do stosowania
w aromaterapii, esencje eteryczne, olejki eteryczne cytrynowe, aromaty [olejki eteryczne], zmieszane olejki eteryczne,
esencje i olejki eteryczne, olejki eteryczne do użytku przemysłowego, olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym,
olejki eteryczne do użytku osobistego, kosmetyki w formie
olejków, kremy do ciała [kosmetyki], kosmetyki i preparaty
kosmetyczne, olejki do ciała [kosmetyki], kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, kosmetyki do użytku osobistego, płyny
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry
[kosmetyki], kosmetyki do stosowania na skórę, olejki do włosów, olejki mineralne [kosmetyki], aromaty [olejki aromatyczne], olejki do ciała, olejki do masażu, olejki do kąpieli nielecznicze, olejki do masażu, nielecznicze, naturalne olejki do celów oczyszczających, olejki i płyny do masażu, olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki do ciała w sprayu, olejki do perfum i zapachów, olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, preparaty zapachowe, drewno zapachowe, pałeczki zapachowe,
pokojowe spraye zapachowe, rozpylacze zapachowe do pomieszczeń, środki zapachowe do pomieszczeń, preparaty
zapachowe do pomieszczeń, środki zapachowe do samochodów, sole zapachowe do kąpieli, saszetki zapachowe
do bielizny, środki perfumeryjne i zapachowe, spraye zapachowe do odświeżania tkanin, środki zapachowe do celów
domowych, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała,
mydła i żele, mydła kosmetyczne, perfumowane mydła, mydła nielecznicze, mydła w płynie, mydła w kremie, mydła
w kostce, produkty z mydła, mydła do pielęgnacji ciała, mydła w płynie do kąpieli, mydło migdałowe, mydło pielęgnacyjne, mydło do skóry, mydło w płynie do kąpieli stóp, nielecznicze preparaty do masażu, substancje zapachowe
do użytku osobistego, zapachowe kremy do ciała, olejek lawendowy, olejek lawendowy do użytku kosmetycznego,
olejek z drzewa herbacianego, esencja mięty [olejek eteryczny], perfumeryjny olejek miętowy, olejek jaśminowy, olejek
miętowy surowy, olejek różany, olejek różany do celów kosmetycznych, olejek sosnowy, olejek z wyciągiem z owoców
amli do celów kosmetycznych, kremy do aromaterapii, płyny
do aromaterapii, preparaty aromaterapeutyczne, 5 sole
do kąpieli do celów medycznych, balsamiczne preparaty
do celów medycznych, olejki lecznicze, produkty farmaceutyczne do leczenia chorób dróg oddechowych, preparaty
do leczenia przeziębień, odświeżacze powietrza, odświeżacze powietrza w sprayu, preparaty do odświeżania powietrza, suplementy diety, odżywcze suplementy diety, ziołowe
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach
dietetycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, przeciwbakteryjne preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom
układu oddechowego, olejek migdałowy do celów farmaceutycznych, olejek z drzewa sandałowego do celów medycznych, farmaceutycznych lub weterynaryjnych, olejek
z kopru do celów leczniczych, olejek z wiesiołka do użytku
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medycznego, środki owadobójcze, preparaty i środki biobójcze, bakteriobójcze i do zwalczania kleszczy, środki do tępienia i odstraszania owadów, w tym kleszczy, preparaty do leczenia skutków ukąszeń kleszczy, 9 nagrania wideo, e-booki,
podcasty, podcasty do pobrania, 16 materiały edukacyjne
i instruktażowe, notesy, notatniki [notesy], 30 herbaty, herbata zielona, mieszanki herbat, przyprawy, mieszanki przypraw,
35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: kosmetyki nielecznicze, nielecznicze sole do kąpieli,
balsamy do ciała, aromatyczne olejki do kąpieli, aromatyczne
olejki eteryczne, naturalne olejki eteryczne, olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], olejki do celów kosmetycznych, olejki eteryczne, olejki nielecznicze, olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki oczyszczające, olejki zapachowe, roślinne olejki eteryczne, olejki eukaliptusowe
do użytku kosmetycznego, preparaty do pielęgnacji skóry,
olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, kadzidełka, kadzidełka
na patyczkach, kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko],
masło do rąk i ciała, olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza, środki odświeżające powietrze [zapachowe], aromaty do ciast (olejki eteryczne), olejki esencjonalne
i ekstrakty aromatyczne, olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, olejki eteryczne do użytku
w gospodarstwie domowym, olejki eteryczne do użytku
w procesach produkcyjnych, olejki eteryczne jako zapachy
do prania, olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii,
esencje eteryczne, olejki eteryczne cytrynowe, aromaty [olejki eteryczne], zmieszane olejki eteryczne, esencje i olejki eteryczne, olejki eteryczne do użytku przemysłowego, olejki
eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, olejki eteryczne
do użytku osobistego, kosmetyki w formie olejków, kremy
do ciała [kosmetyki], kosmetyki i preparaty kosmetyczne,
olejki do ciała [kosmetyki], kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki do pielęgnacji
skóry, kosmetyki do użytku osobistego, płyny do pielęgnacji
skóry [kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kosmetyki do stosowania na skórę, olejki do włosów, olejki mineralne [kosmetyki], aromaty [olejki aromatyczne], olejki
do ciała, olejki do masażu, olejki do kąpieli nielecznicze, olejki
do masażu, nielecznicze, naturalne olejki do celów oczyszczających, olejki i płyny do masażu, olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze],
olejki do ciała w sprayu, olejki do perfum i zapachów, olejki
do kąpieli do celów kosmetycznych, olejki perfumowane
do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki zapachowe
wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, preparaty zapachowe, drewno zapachowe, pałeczki zapachowe, pokojowe
spraye zapachowe, rozpylacze zapachowe do pomieszczeń,
środki zapachowe do pomieszczeń, preparaty zapachowe
do pomieszczeń, środki zapachowe do samochodów, sole
zapachowe do kąpieli, saszetki zapachowe do bielizny, środki
perfumeryjne i zapachowe, spraye zapachowe do odświeżania tkanin, środki zapachowe do celów domowych, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, mydła i żele, mydła
kosmetyczne, perfumowane mydła, mydła nielecznicze, mydła w płynie, mydła w kremie, mydła w kostce, produkty
z mydła, mydła do pielęgnacji ciała, mydła w płynie do kąpieli, mydło migdałowe, mydło pielęgnacyjne, mydło do skóry,
mydło w płynie do kąpieli stóp, nielecznicze preparaty
do masażu, substancje zapachowe do użytku osobistego,
zapachowe kremy do ciała, olejek lawendowy, olejek lawendowy do użytku kosmetycznego, olejek z drzewa herbacianego, esencja mięty [olejek eteryczny], perfumeryjny olejek
miętowy, olejek jaśminowy, olejek miętowy surowy, olejek
różany, olejek różany do celów kosmetycznych, olejek sosno-
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wy, olejek z wyciągiem z owoców amli do celów kosmetycznych, kremy do aromaterapii, płyny do aromaterapii, preparaty aromaterapeutyczne, sole do kąpieli do celów medycznych, balsamiczne preparaty do celów medycznych, olejki
lecznicze, produkty farmaceutyczne do leczenia chorób
dróg oddechowych, preparaty do leczenia przeziębień, odświeżacze powietrza, odświeżacze powietrza w sprayu, preparaty do odświeżania powietrza, suplementy diety, odżywcze suplementy diety, ziołowe suplementy diety dla osób
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne antybakteryjne,
przeciwbakteryjne preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom układu oddechowego, olejek migdałowy do celów farmaceutycznych, olejek z drzewa
sandałowego do celów medycznych, farmaceutycznych lub
weterynaryjnych, olejek z kopru do celów leczniczych, olejek
z wiesiołka do użytku medycznego, środki owadobójcze,
preparaty i środki biobójcze, bakteriobójcze i do zwalczania
kleszczy, środki do tępienia i odstraszania owadów, w tym
kleszczy, preparaty do leczenia skutków ukąszeń kleszczy,
nagrania wideo, e-booki, podcasty, podcasty do pobrania,
materiały edukacyjne i instruktażowe, notesy, notatniki [notesy], herbaty, herbata zielona, mieszanki herbat, przyprawy,
mieszanki przypraw, 41 zapewnianie kursów szkoleniowych
on-line, tworzenie [opracowywanie] podcastów, tworzenie
[opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, opracowywanie materiałów edukacyjnych, publikacja materiałów edukacyjnych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, przekazywanie know-how [szkolenia], szkolenia edukacyjne, szkolenia w zakresie odżywiania, szkolenia w zakresie
pielęgnacji urody, kursy szkoleniowe, kursy instruktażowe,
kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, prowadzenie kursów,
publikowanie materiałów multimedialnych on-line.
514651
(220) 2020 06 10
ZAMET-BUDOWA MASZYN SPÓŁKA AKCYJNA,
Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HZ
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa (młoty parowe [maszyny], walcarki [do obróbki metali]).
(210) 514712
(220) 2020 06 12
(731) MARZOCH MAREK STOKER, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NATUREINHOUSE
(510), (511) 21 akwaria, terraria domowe, terraria do uprawy
roślin.
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515008
(220) 2020 06 22
DR. GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów
(540) (znak słowny)
(540) DR GREEN
(510), (511) 1 środki chemiczne do stosowania w przemyśle
agrochemicznym [inne niż grzybobójcze, preparaty chwastobójcze, herbicydy, środki owadobójcze, środki przeciw
pasożytom], podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy naturalne, nieorganiczne nawozy,
nawozy sztuczne do użytku w rolnictwie, preparaty odżywcze dla roślin, środki zabezpieczające dla roślin, pożywki
(210)
(731)
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do liści, produkty chemiczne stosowane w leczeniu chorób
roślin, materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], substancje, materiały
i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, tworzywa
sztuczne w postaci proszków, płynów lub past, podłoża hodowlane, gleba do upraw, sztuczna gleba do uprawy roślin,
substytuty gleby, substancje do uprawy bezglebowej [rolnictwo], środki ulepszające glebę, włókna mineralne do użytku
w rolnictwie, 5 preparaty i artykuły do tępienia szkodników,
trucizny, pestycydy, insektycydy, fungicydy, herbicydy, biopestycydy rolnicze, środki odstraszające zwierzęta, preparaty do sterylizacji gleby, preparaty chemiczne do leczenia
chorób roślin zbożowych.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

512196, 513603, 514023, 514314, 514433, 514434, 514483, 514484, 515008

3

505008, 506452, 507932, 509001, 509868, 511609, 512100, 512463, 513036, 513544, 513603, 513620, 513621,
513682, 514082, 514260, 514314, 514456, 514553, 514645

5

498362, 509868, 510508, 511609, 511610, 511619, 512100, 512463, 512619, 512952, 512968, 513036, 513111,
513544, 513603, 513682, 513908, 514023, 514307, 514308, 514314, 514365, 514403, 514553, 514645, 515008

6

506708, 510388, 510437, 511025, 511623, 512019, 512717

7

509007, 509710, 510517, 511025, 512019, 512717, 514101, 514559, 514651

8

509007, 514082, 514355

9

470165, 506808, 507215, 507914, 508550, 509007, 509142, 509492, 510002, 510020, 510137, 511006, 511292,
511371, 511745, 512019, 512274, 512412, 512770, 512772, 513036, 513088, 513089, 513646, 513654, 513724,
513830, 514034, 514045, 514225, 514299, 514388, 514392, 514397, 514438, 514457, 514645

10

509868, 511371, 511609, 512274, 513036, 513111, 514355, 514388

11

507932, 509710, 511623, 512078, 512983, 513070, 514559

12

508750, 510388, 510517, 512412, 512762, 514101, 514192

14

507030, 507932, 508930, 508936, 514034, 514045, 514299, 514395

16

470165, 507030, 507914, 509142, 509195, 510002, 510020, 513041, 513471, 513646, 514122, 514392, 514397,
514645

17

492353, 514453, 514483, 514484

18

498362, 507932, 508936, 513761, 514299, 514395

19

492353, 501014, 507932, 511025, 512717, 512786, 512985, 513651, 514249, 514302, 514495

20

510388, 513845, 514106, 514257, 514353, 514386

21

513036, 513682, 514034, 514045, 514299, 514712

22

514194

24

507932, 507936, 513417, 514257

25

498362, 505008, 507030, 507914, 507932, 507936, 508936, 510362, 511005, 511841, 512228, 512838, 512978,
513118, 513761, 513841, 513879, 514194, 514299, 514370, 514381, 514395, 514406

27

507932

28

509142, 509915, 509916, 510412, 511345, 511371, 512412, 513064, 514299, 514582

29

505866, 509732, 509741, 510863, 510878, 511609, 512060, 512062, 513185, 513790, 513872, 514007, 514039,
514076, 514077, 514090, 514122, 514237, 514238, 514391, 514393

30

508985, 509195, 510201, 511609, 512060, 512062, 512112, 512952, 512968, 513725, 513726, 513727, 513728,
513729, 513734, 513735, 513872, 514007, 514039, 514076, 514077, 514122, 514306, 514352, 514373, 514374,
514449, 514450, 514645

31

510863, 513773, 514122, 514303, 514308, 514391, 514393

32

508906, 508918, 511069, 511609, 511841, 513878, 513880, 514076, 514077, 514122, 514447

33

511609, 511951, 511953, 513026, 513027, 514435, 514437, 514440

34

514034, 514045

35

470165, 492353, 498362, 505008, 505866, 506808, 507914, 508550, 508621, 508750, 508906, 508918, 509142,
509356, 509803, 509868, 510002, 510020, 510201, 510254, 510332, 510351, 510437, 510517, 510948, 511814,
511841, 511878, 512019, 512106, 512107, 512108, 512274, 512412, 512467, 512614, 512615, 512770, 512772,
512820, 512838, 512849, 512974, 513036, 513041, 513063, 513064, 513417, 513471, 513544, 513651, 513724,
513761, 513762, 513773, 513792, 513999, 514085, 514091, 514106, 514109, 514122, 514192, 514194, 514249,
514260, 514264, 514288, 514297, 514299, 514301, 514302, 514306, 514358, 514359, 514381, 514386, 514387,
514397, 514435, 514437, 514440, 514548, 514559, 514645
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1

2

36

508750, 509142, 509803, 510254, 510711, 510948, 511558, 511992, 512106, 512107, 512108, 512614, 512615,
513064, 513792, 513830, 513879, 514249, 514302, 514385, 514389

37

508621, 509492, 509803, 510332, 510437, 511025, 511745, 512412, 512614, 512615, 512717, 512849, 513762,
514387, 514495, 514559

38

498362, 507914, 509803, 510948, 511745, 512412, 512770, 512772, 514392, 514397

39

508750, 509710, 510254, 512019, 512412, 512762, 513006, 513041, 513417, 513659, 513762, 513879

40

509710, 510005, 510011, 510437, 511623, 512717, 513659, 514194, 514483, 514484

41

470165, 498362, 505980, 506808, 507030, 507914, 508550, 508621, 509142, 509356, 509803, 510002, 510020,
510254, 510351, 510948, 511609, 511814, 511878, 512106, 512107, 512108, 512412, 512820, 513041, 513063,
513202, 513471, 513879, 513999, 514089, 514197, 514225, 514380, 514384, 514389, 514392, 514397, 514435,
514437, 514440, 514548, 514645

42

506808, 507030, 507215, 507914, 508550, 509492, 509803, 510351, 510741, 511025, 511292, 511745, 512274,
512467, 512770, 512772, 513070, 513417, 513659, 513724, 513830, 513999, 514194, 514438, 514495

43

495758, 509195, 510201, 510254, 511063, 512946, 513041, 513790, 513879, 514007, 514039, 514198, 514200,
514249, 514302, 514306, 514352, 514374, 514391, 514393, 514432

44

498362, 509868, 510547, 510741, 511126, 511558, 511609, 511877, 512771, 513682, 513947, 514089, 514384,
514391, 514393, 514591

45

507914, 509803, 510002, 510020, 512106, 512107, 512108, 512770, 512772, 513063, 513064, 513070, 513118,
513724, 513792, 514412

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

506808
510020
510002
512946
505866
507936
511623
514385
513725
511877
512619
513872
510948
514553
510005
510011
513726
512771
508936
514365
511371
514089
511841

Dakri
DARTOMIK
Decodore
Denutin
DERMISS
Dłuuugie rysowanki
DOBRENARTY.PL
DOMOLO
DOMÓWKI
DON QUIXOTE
DOT CARGO
DR GREEN
DREWBET PREMIUM
DRONER ZDJĘCIA LOTNICZE
DRP GROUP
DRP Group
DRZWI DO STYLU
dsi.com 1991 NIERUCHOMOŚCI
JAKUB PIĄSTKA
DUMA WSCHODU
dwie godziny DLA RODZINY
Dzika Odyseja
e
eccohome
ECO CATS COLLECTION Izabela Praska
eKOB
EKOB
EMBIQ
ENTEDRAL
EPIN
ERLA DODOX
ESCAPE VANS
ESTETIQA
eTa
EXOR GROUP Zespół Ekspertów Biznesowych
EXOR GROUP
FASTONS
FERRUM
FF FACHURRA
FIRST IN TALENT
FizjoCiuch
Flash Shield+
FLINT
FloraPro Vet
from soil to skin

512112
514381
513417
513603
509001
510412
508621
513790
514090
514200
513006
515008
512786
512412
514483
514484
514392

<//> CODETE
4 Dyscypliny realizacji
4DX
A AUTENTYK kuchnia i ludzie
A.D. 1983 Berger
Ale Len naturalna przyjemność
ALUVER CASTINGS
Alwis Finanse
amorki
Amygdala Centrum Psychologiczne
ASCOLIP
ASIA KITCHEN
B mbenefits.pl Benefity w Twoich rękach
Baika-Skin
BAMAR TECH
bamartech
bambino
BEAUTY CLINIC
BELTIMORE
BENTODERM
BLINK.PRO
BLOOMING LIPS
BRAAAP!
BROWAR RZEMIEŚLNICZY BROWARS 2020
SERCE BESKIDU LAGER RZEMIEŚLNICZE
PIWO Z BESKIDZKIEGO BROWARU
BROWAR RZEMIEŚLNICZY BROWARS 2020
SERCE BESKIDU Pils RZEMIEŚLNICZE PIWO
Z BESKIDZKIEGO BROWARU
Caroseria
Castillo Verde VINO TINTO SEMI DULCE
PRODUCTO DE ESPANA
CFR
ChemFiz
CHRUPAŁY
Chude Ciacho
CITY GIFT.EU
CLINIC + LIFE CARE
codaboo
coll-eczki
COMPETINA
concreTTe
controversy
CUBE
CX SCABIES
DACHSYSTEM

513880

513878
514397
511953
514101
514380
510878
495758
514034
510741
512467
513727
514303
512985
512978
514355
506452
512849

514389
514447
512820
514197
509142
510711
514353
514264
514288
512274
514307
514434
514314
512762
511126
509492
512107
512106
509007
513651
510332
508550
514406
506708
514559
514308
513544

100
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Nr ZT29/2020

1

2

1

2

Future healthcare
G TOYS GALLERY
Gama
GOLDFINGER
GOTOWE NATURALNIE od KŁOSA
GRUPA SBS Hurtownie czystego powietrza!
Herbeauty Joy Day
HIPERMEDICO
Hola care
Honeychem
HORECA PREMIUM JNT GROUP
HoReCa Premium JNT GROUP
HoReCa Premium
Hotel Ottaviano***
HZ
ICE ON BATTERY
ICSEC
InPost Lodówkomat
Inspirujące Rozmowy
INTERNATIONAL AUTOMOTIVE BUSINESS
MEETING IABM
IVORY ENERGY
IZOPTYKA
J&M&A NATURA
Jamu Jamu
Jamu Jamu
JIGGAWEAR
José Jalapeno
JUKA.PL
JURAJSKI ŁOSOŚ
Keiwo
KLASYCZNA WÓDKA CZYSTA
SECESJA WÓDKA
Klaudyna Hebda
KOSPEL
KRAJOWE CENTRUM RESTRUKTURYZACJI
KRAKTAX
KT Kon-TEC
LAND ART PARK
LANGSTEINER DOBRANOC
LE’FROG
Le’Frog
LGHT
LogiLoco Your way.
LogiLoco
LOGOS KRAKÓW
Lovely You atelier brafittingu
LTTM Professional influencer marketing.
ŁOSOŚ JURAJSKI
M%F MY OUTLET FACTORY
M%F

511558
513064
514122
513761
514007
514091
511619
514388
513682
512196
514435
514440
514437
511063
514651
509710
511292
512019
511814

MAJESTIK TIGER
Marc Chees’e
Marcin Kydryński prezentuje SIESTA w drodze
MAVI
Mazurek
MedFuture W ZGODZIE Z NATURĄ
Meloradio. Najprzyjemniejsza muzyka.
MERACTiV
METZER
Mi MEDICAL INK GABINET KOSMETYCZNY
milusie
minimum 95% natural origin
MixMixPortal
mobius
mojaapteka.pl
MOMMA
MÓZGOŁEB ENERGY DRINK
MR MAREK RUDY
KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA
muchomorki
Nasiona Kujawskie
NATUREFFECT
NATUREINHOUSE
NETWORKINGOWA KAWA
NH-New Hampshire
NOWE 77
NOWE SIÓDEMKI
OGÓLNOPOLSKIE KRYTERIUM ASÓW
RAJD BARBÓRKA
OGRODY GEYERA
Optyk 4 You
OVARIANA
PALMA
PALMA
PANKO
PIWO REGIONALNE ORYGINALNY SMAK
Zakopianka Jasne Pełne
PIWO REGIONALNE PODHALE Jasne Pełne
PKSplus
PODLASIAK
PODLASKIE FORUM EKONOMICZNE
POLWO
PREMIUM QUALITY MENEDITION.COM S
PECIAL LIMITED EDITION
THE BEST GIFT FOR YOU
PremiumBeds SEN SZYTY NA MIARĘ
profitank
PROFMED Medycyna Pracy
Specjaliści od zdrowia
projprzem
PV-PROFIT TWOJA ENERGIA
PYRANIL

514453
514450
514225
514082
512974
510508
507914
512100
513111
514384
513728
513620
514085
514438
509868
514395
511069

513063
513659
513646
514373
512952
512968
512228
514449
513762
514391
513841
513026
514645
512078
513792
514358
514457
510254
514403
514076
514077
512983
514302
514249
513041
513118
512772
514393
514301
514297

512108
513729
513773
514456
514712
511878
492353
514352
514374
509356
513879
510137
514591
514237
514238
514198
508906
508918
514433
509741
513471
514106

514045
514257
514386
510547
511025
514387
514023

Nr ZT29/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

PYSIAKI
QUATTRO VOLPI
revimed PRZYCHODNIA REHABILITACYJNA
RFLEX ultra hydrolize
RIVA
ROKOM
ROKOM
rollo zahir masala
RS + ROYAL SENSI
RSQ Management
RYBY Z SERCA NATURY
GOSPODARSTWO RYBACKIE ZAWÓLCZE
S s-auto GRUPA PARTS-TEAM
S Skalny
SARASEPT
SEAL ART
SEAPERFORMER
SECESJA
SEMGENCE
sena
sevitel
Siema SIEMIANY
SIMPLE LIVEABLE
smartbutnothard.com
SOKOŁÓW
SOKOŁÓW
SOS OSTRY HOT! SOSY OSTRE
SPADAJĄCE MAŁPKI
SPORTSTYLE STORY
Sprinter Custom Ghillie
STAKO
STRAŻOPOLY
SZAFIROWA
SZG
świstak.pl

2

509732
510351
513947
513908
509803
512614
512615
509195
505008
470165
510863
514109
511005
514260
507030
511006
513027
513999
513036
511745
514432
514370
513202
512060
512062
508985
514582
514299
514194
510388
511345
513185
513830
498362

101
1

TALAPKA
talentmedia
TANIE BLACHY TANIE BLACHY.PL
TAXEO
TBP Trener Bardzo Personalny
TECHNOLOGIA gromadzenia
i magazynowania energii
w akumulatorach ciepła
KRAMARZ POLSKA
TIMELESS ANALOG
TK GLOVES
TK
tomcio
TRUFLOVE
TTM
vegan
vegan
VEHIS
venoforton
VERKLINE MAKING FAST FASTER
VIVIA
VOLANT
walentynki
Walówka
WARSZAWSKI TRIATHLON ZIMOWY
WDB PLAST
WELD CORE RS
WINE OF MACEDONIA MAKEDONSKA
ISTORIJA MUSCAT medium dry white wine
WOSEBA… KAWA PEŁNA ŻYWIOŁÓW
WYRÓB TRADYCYJNY LODY Przygody
YRKE
ZEROWASTERZY
Zioła Jędrzeja
ŻYGLICKA I WSPÓLNICY

2

510362
512770
510437
514359
514548

513070
513654
513088
513089
513734
514039
508930
512463
513621
508750
511609
514192
514495
510517
513735
511992
505980
501014
512717
511951
514306
510201
513845
513724
511610
514412

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.
744680
1239737
1528973
1529080
1536764
1538142
1538145

1538148

1538181

1538200
1538206
1538242
1538245
1538255
1538261
1538324

1538332

1538338
1538339
1538418

DATCOM (2020 05 20)
9,
IHAUS (2020 06 09)
9, 11, 35, 37, 38, 42
USEC (2020 06 06)
CFE: 03.07.01, 24.01.09, 27.05.01
9, 25, 28
BEAR (2020 06 06)
CFE: 03.06.03, 24.01.09, 27.05.01
9, 25, 28
Quick Lighting Mount
9, 11
(2020 06 17)
RONGPENG (2020 04 14)
CFE: 26.04.03, 27.05.01
7
CONTAINEX PLUS Line
(2020 02 24, 2019 10 09)
CFE: 26.03.23, 26.04.11,
6, 37, 39
27.05.24, 29.01.04
CONTAINEX CLASSIC Line
(2020 02 24, 2019 10 09)
CFE: 26.03.23, 26.04.11,
6, 37, 39
27.05.24, 29.01.12
CONTAINEX BASIC Line
(2020 02 24, 2019 10 09)
CFE: 26.03.23, 26.04.11,
6, 37, 39
27.05.24, 29.01.04
KF King Force (2020 04 21)
CFE: 25.03.01, 27.05.01
12
MUS FLAME (2020 04 13)
11
SCARAB (2020 02 25, 2019 08 27)
3
MOVESMART (2020 03 24,
7, 9, 38
2020 02 07)
NEON (2020 03 30, 2020 03 30)
CFE: 02.01.22, 27.05.01,
3, 5, 16, 35, 38
29.01.13
PEACOCK (2020 02 25, 2019 08 27)
3
TOP USED CONTAINEX
(2020 02 24, 2019 10 09)
CFE: 26.03.23, 26.04.04,
6, 37, 39
27.05.01, 29.01.12
PAPER STRAW made in Europe 100%
(2020 05 21, 2019 11 26)
CFE: 01.01.01, 24.17.07,
16, 35, 38
26.01.03, 27.05.09
MULIN (2020 04 15)
CFE: 27.05.17, 28.03.00
9
CARE FIRST (2020 02 18)
35, 36
TAGO STUDIO (2020 03 31)
9

1538491
1538506
1538527
1538540
1538541
1538685
1538709
1538712
1538726
1538769
1538834
1538856
1538861
1538874
1538998
1539009
1539086
1539093
1539108
1539126
1539164
1539215
1539220
1539258

korter (2020 04 22)
CFE: 24.15.01, 26.04.05, 29.01.13
35, 36
AquaFlora (2020 05 07, 2019 11 13)
CFE: 27.05.11, 29.01.12
6, 19, 31
LUCA DE CRUZ
20, 35
(2020 02 18, 2019 09 26)
ACTIV SPOT (2020 05 29)
3, 5, 44
POWER SPOT (2020 05 29)
3, 5, 44
DISITEK (2020 04 24, 2020 04 16)
5, 44
KTG (2020 03 13)
CFE: 27.05.17
17
FRANKS FIDDLE
32, 33
(2020 05 26, 2020 02 28)
HRJ (2020 03 25)
CFE: 26.11.12, 27.05.01, 28.03.00
9
CHUMAK (2020 04 09, 2020 02 14)
CFE: 25.01.06, 27.05.24,
29, 30, 31, 32
29.01.12
Yoo Go! (2020 05 20)
CFE: 24.17.04, 26.04.05, 27.05.17
5, 29, 30, 43
(2019 12 17)
CFE: 01.15.11, 26.01.13
29
SWITCH OFF (2020 05 19, 2019 11 26)
3
SWITCH ON (2020 05 19, 2019 11 26)
3
ZENET (2020 02 17)
CFE: 26.04.07, 27.05.01
11
inTime AGILE LOGISTICS (2020 04 23)
CFE: 27.05.09, 29.01.12
35, 36, 38, 39, 42
EYE ULTIM’ LIFT
3, 5
(2020 05 20, 2019 11 26)
(2020 04 09, 2020 02 14)
CFE: 25.01.06, 28.05.00,
29, 30, 31, 32
29.01.12
HYDRA TOUCH
3, 5
(2020 05 20, 2019 11 26)
1 ActOneGroup (2020 05 14)
CFE: 26.01.03
35, 42, 44, 45
AQUA’ LISS HA
3, 5
(2020 05 20, 2019 11 26)
(2020 03 09, 2019 09 19)
CFE: 17.05.01, 26.01.05, 29.01.13
9
CELL SHOT (2020 05 20, 2019 11 26)
3, 5
moneta (2020 04 16, 2019 10 17)
CFE: 27.05.01
7

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

3

1538242,
1539086,

1538255,
1539108,

1538261,
1539164,

1538540,
1539220

1538541,

1538861,

1538874,

5

1538255,
1539164,

1538540,
1539220

1538541,

1538685,

1538834,

1539086,

1539108,

6

1538145,

1538148,

1538181,

1538324,

1538506

7

1538142,

1538245,

1539258

9

744680,
1538418,

1239737,
1538726,

1528973,
1539215

1529080,

1536764,

1538245,

1538338,

11

1239737,

1536764,

1538206,

1538998

1539093

1538339,

1538491,

1538527,

1539009,

12

1538200

16

1538255,

17

1538709

19

1538506

20

1538527

25

1528973,

1529080

28

1528973,

1529080

29

1538769,

1538834,

1538856,

30

1538769,

1538834,

1539093

31

1538506,

1538769,

1539093

32

1538712,

1538769,

1539093

33

1538712

35

1239737,
1539126

1538255,

1538332,

36

1538339,

1538491,

1539009

37

1239737,

1538145,

1538148,

1538181,

1538324

38

1239737,

1538245,

1538255,

1538332,

1539009

39

1538145,

1538148,

1538181,

1538324,

1539009

42

1239737,

1539009,

1539126

1538541,

1538685,

43

1538834

44

1538540,

45

1539126

1538332

1539126

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.
483387
506010
508749
507332

MASTRONARDI PRODUCE LTD.
2020 03 03
Vela Diagnostics Holding Pte. Ltd.
2020 04 20
Carolina Herrera Ltd.
2020 06 05
Fila Luxembourg S.a.r.l.
2020 06 26

504334
5, 31, 34
508435
5
509607
3, 35
512977
25, 35

CrossFit Inc.
2020 06 29
28, 35, 41
Anson’s Herrenhaus KG
2020 06 30
3, 35
KONTUROVNIA BY KAROLINA RATAJCZAK
2020 06 29
41, 44
PYCZUŁA GRAŻYNA
2020 07 03
35

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.
1497349

Brillux GmbH & Co. KG
2020 03 02

2, 16

