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BIULETYN
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

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

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

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 21 września 2020 r.

Nr ZT38

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.
(210) 470677
(220) 2017 04 19
(731) Balanced Nutrition LLC, Wilmington, US
(540) (znak słowny)
(540) Balanced Nutrition
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży,
reklama i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji
lub drogą elektroniczną, rozpowszechnianie reklam dla osób
trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie,
38 udostępnianie forów internetowych online, przekazywanie
informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych
oraz Internetu, elektroniczne przesyłanie danych, elektroniczne przesyłanie wiadomości, bezprzewodowe elektroniczne
przesyłanie danych, bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie obrazów, przesyłanie zamówień drogą elektroniczną,
przesyłanie informacji drogą online, transmisja i dystrybucja
danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem
światowej sieci komputerowej lub Internetu, zapewnianie
połączeń telekomunikacyjnych do telefonicznych linii chatów, komunikacja elektroniczna za pośrednictwem pokojów
rozmów [chatroomów], linii chatowych i forów internetowych,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, usługi
poczty elektronicznej, przesyłanie danych za pośrednictwem
poczty elektronicznej, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych do światowej sieci komunikacyjnej lub baz danych,
wypożyczanie sprzętu i urządzeń komunikacyjnych, przesyłanie danych za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie
danych za pośrednictwem środków elektronicznych, przesyłanie poczty elektronicznej [usługi w zakresie danych związanych z pocztą elektroniczną].
(210)
(731)
(540)
(540)

504363
(220) 2019 09 12
ADINTSOV YEVHEN, Sulejówek
(znak słowno-graficzny)
Bread pack

(531) 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 11 urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia
do opiekania i pieczenia, 30 mąka.

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

506433
(220) 2019 11 05
TAŃSKI PIOTR, Mysłaków
(znak słowno-graficzny)
kwadratowe jabłko

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18, 05.03.13
(510), (511) 29 chipsy owocowe z jabłek.
507557
(220) 2019 12 03
MILCZARZ AGNIESZKA, Warszawa; JANOWICZ
DOROTA, Warszawa; JANOWSKA-MLECZKO MONIKA,
Warszawa; MELLER KATARZYNA, Warszawa;
KOŁTUNOWICZ ANNA, Warszawa; MOROZOWSKA
AGATA, Warszawa; HŁADKI MATEUSZ, Warszawa;
BNIŃSKA MARIA, Warszawa; MARUSZAK IWONA,
Warszawa; PIASECKI KONRAD, Warszawa; KRAŚKO
PIOTR, Warszawa; WIELOWIEYSKA DOMINIKA,
Warszawa; KOLENDA-ZALESKA KATARZYNA,
Warszawa; KULIGOWSKA MARTA, Warszawa;
MOROZOWSKI ANDRZEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Charytatywny Bal Dziennikarzy
(210)
(731)

(531) 26.04.03, 26.04.16, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 36 organizacja licytacji, gromadzenie funduszy,
41 organizowanie imprez rozrywkowych.
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 507927
(220) 2019 12 11
(731) INVOMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) PIZZY LEONA NIKT NIE POKONA
(510), (511) 30 pizza, 43 restauracje, bary, pizzerie.

Nr ZT38/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

507992
(220) 2019 12 12
KOZIEŁ HENRYKA ZAKŁAD PRODUKCYJNO
USŁUGOWO HANDLOWY OLKO TOOLS, Rybarzowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARCON
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.04
(510), (511) 3 artykuły ścierne, środki do polerowania, środki
ścierne, papier ścierny, rolki ścierne, materiały ścierne, preparaty ścierne, pasty ścierne, paski ścierne, gąbki ścierne do szlifowania, preparaty do polerowania, 7 tarcze szlifierskie maszynowe, tarcze tnące do użytku z narzędziami elektrycznymi, tarcze tnące do użytku z maszynami, frezy obrotowe jako
części do maszyn, tarcze polerskie jako części do maszyn,
szczotki druciane do maszyn, szczotki obrotowe do maszyn,
pilniki jako części narzędzi elektrycznych, końcówki do wkrętarek, 8 narzędzia ręczne, wiertła, tarcze szlifierskie ręczne,
ściernice jako narzędzia ręczne, klucze płaskie, klucze płasko
oczkowe, klucze nasadkowe, wkrętaki, siekiery, łomy, młotki,
szczypce, przecinaki jako narzędzia ręczne, pilniki jako narzędzia ręczne, pilniki obrotowe jako narzędzia ręczne, pilniki
ślusarskie jako narzędzia ręczne, frezy narzędzia, narzędzia
skrawające jako narzędzia ręczne, szczotki druciane jako narzędzia ręczne, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupować
w systemie sprzedaży hurtowej w hurtowni oferującej narzędzia, wyroby ścierne i artykuły z dziedziny bezpieczeństwa
i higieny pracy.
507994
(220) 2019 12 12
KOZIEŁ HENRYKA ZAKŁAD PRODUKCYJNO
USŁUGOWO HANDLOWY OLKO TOOLS, Rybarzowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANDREAS ABRASIVES AS
(210)
(731)

7

rzędzia ręczne, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupować
w systemie sprzedaży hurtowej w hurtowni oferującej narzędzia, wyroby ścierne i artykuły z dziedziny bezpieczeństwa
i higieny pracy.
(210)
(731)
(540)
(540)

508057
(220) 2019 12 13
KSGRAN EVENTS LTD, Poole, GB
(znak słowno-graficzny)
C-BORG

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.03, 26.01.04, 16.03.11
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, gotowe dania z mięsa, gotowe produkty z warzyw, knedle ziemniaczane, mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, mrożone owoce, warzywa mrożone, mieszanki warzywne, przetworzone
produkty mięsne, ekstrakty drobiowe, mięsne, mięso gotowe do spożycia, zupy, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż,
tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe,
chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet,
sosy (przyprawy), przyprawy, lód, desery mrożone, knedle,
mięsne sosy, sosy do gotowania, świeże pierożki, mrożone
produkty z ciasta nadziewane warzywami, mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, wareniki [pierogi z nadzieniem], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], mieszanki
mączne do użytku w pieczeniu, preparaty mączne do żywności, makarony mączne spożywcze, przekąski przyrządzone
z mąki ziemniaczanej, 32 wody mineralne i gazowane oraz
inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, koktajle
bezalkoholowe, mrożone napoje owocowe, lemoniada, napoje orzeźwiające, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje z soku jabłkowego, soki warzywne.
508612
(220) 2019 12 31
SANDEZIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrzeż
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUCHA DEZYNFEKCJA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18
(510), (511) 3 artykuły ścierne, środki do polerowania, środki
ścierne, papier ścierny, rolki ścierne, materiały ścierne, preparaty ścierne, pasty ścierne, paski ścierne, gąbki ścierne do szlifowania, preparaty do polerowania, 7 tarcze szlifierskie maszynowe, tarcze tnące do użytku z narzędziami elektrycznymi, tarcze tnące do użytku z maszynami, frezy obrotowe jako
części do maszyn, tarcze polerskie jako części do maszyn,
szczotki druciane do maszyn, szczotki obrotowe do maszyn,
pilniki jako części narzędzi elektrycznych, końcówki do wkrętarek, 8 narzędzia ręczne, wiertła, tarcze szlifierskie ręczne,
ściernice jako narzędzia ręczne, klucze płaskie, klucze płasko
oczkowe, klucze nasadkowe, wkrętaki, siekiery, łomy, młotki,
szczypce, przecinaki jako narzędzia ręczne, pilniki jako narzędzia ręczne, pilniki obrotowe jako narzędzia ręczne, pilniki
ślusarskie jako narzędzia ręczne, frezy narzędzia, narzędzia
skrawające jako narzędzia ręczne, szczotki druciane jako na-

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 aktualizowanie informacji reklamowych
w komputerowej bazie danych, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu i komputerowej bazy
danych, elektroniczne przetwarzanie zamówień, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, komputerowe zarządzanie plikami, marketing
internetowy, pomoc w komercjalizacji produktu w ramach
kontraktu franczyzowego, rozpowszechnianie informacji
handlowych.
508628
(220) 2019 12 31
LION’S LEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) Lion’s Legal Your Key To Justice

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.99
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem,
administrowanie przedsiębiorstwem, czynności biurowe,
36 ubezpieczenia, sprawy finansowe, sprawy monetarne,
sprawy nieruchomości, 45 audyty zgodności z prawem,
audyty zgodności z przepisami, badania prawne, badanie
przeszłości osób, biura rzeczy znalezionych, doradztwo
prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe,
doradztwo prawne związane z mapowaniem patentów,
doradztwo w przypadku straty bliskiej osoby, doradztwo
w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności
intelektualnej, mediacje, rejestrowanie nazw domen [usługi
prawne], usługi pomocy w sprawach spornych, udzielanie
licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, usługi adwokackie, usługi detektywistyczne, usługi
prawne w dziedzinie imigracji, usługi prawne związane
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, zarządzanie
prawami autorskimi, usługi bezpieczeństwa dla ochrony
mienia i osób.
508871
(220) 2020 01 10
GRUPA WYDAWNICZA SŁOWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(540) Chełmski Niedźwiedź Biznesu
(210)
(731)

Nr ZT38/2020

mowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 38 agencje informacyjne, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie
telewizji kablowej, przesyłanie wiadomości, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych,
transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
produkcja widowisk, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe.
(210) 509143
(220) 2020 01 17
(731) CAN Technologies, Inc. Wayzata, US
(540) (znak słowny)
(540) PIGVANTAGE
(510), (511) 5 suplementy do pasz dla zwierząt, suplementy
do pasz dla trzody chlewnej, medyczne dodatki do pasz dla
zwierząt, medyczne dodatki do pasz dla trzody chlewnej.
509152
(220) 2020 01 17
CENTRUM HANDLOWE JANTAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lębork
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR KASZUBSKI KRAFT
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.18, 05.11.15
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo bezalkoholowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna piwa, piwa bezalkoholowego, piwa i produktów piwowarskich, 43 puby,
bary, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, kawiarnie, restauracje, organizowania przyjęć gastronomicznych, usługi
degustacji piw.
(531) 03.01.14, 03.01.24, 22.05.19, 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, almanachy [roczniki], biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma [periodyki], fotografie [wydrukowane],
gazety, kalendarze, koperty [artykuły piśmienne], książki,
materiały drukowane, materiały piśmienne, notatniki [notesy], obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, ołówki, papier, papier do pisania [listowy], periodyki
[czasopisma], ulotki, 35 agencje reklamowe, badania opinii
publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu,
organizowanie targów w celach handlowych lub rekla-

(210) 509160
(220) 2020 01 17
(731) TOŁWIŃSKA AGNIESZKA KAROLINA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Kotel Puffkowo
(510), (511) 43 hotele dla zwierząt, 44 zabiegi pielęgnacyjne
dla zwierząt domowych.
509182
(220) 2020 01 17
CENTRUM HANDLOWE JANTAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lębork
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT38/2020
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(540) Piwo naturalne, niefiltrowane BROWAR KASZUBSKI
KRAFT Kaszubskie
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byt czasów, zakwaterowanie na pobyt czasowy, zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, tymczasowy wynajem pokoi, organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi biur
zakwaterowania, usługi w zakresie kwater wczasowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

510424
(220) 2020 02 20
NAWROLSKA ARLETA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
KARTA NASZEJ rodziny

(531)

27.05.01, 29.01.13, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.18, 05.11.15,
25.01.15, 04.03.07
(510), (511) 32 piwo, produkty piwowarskie jako piwo, piwo
bezalkoholowe.
510247
(220) 2020 02 14
PREMIUM FOOD RESTAURANTS SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 77 sushi
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, usługi kateringowe, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, przygotowanie dań kuchni
japońskiej do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, restauracje oferujące dania na wynos, usługi restauracji japońskich, usługi restauracji serwujących tempurę,
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji sprzedających sushi.
(210) 510346
(220) 2020 02 19
(731) MŁYNARCZYK JUDYTA JM COMPANY, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) JM APARTMENTS
(510), (511) 43 tymczasowy wynajem pokoi, tymczasowe
zakwaterowanie, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, wynajmowanie kwater, zakwaterowanie na pobyt
czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy,
zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania
tymczasowego, usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], usługi w zakresie kwater wczasowych.
(210) 510387
(220) 2020 02 20
(731) MŁYNARCZYK JUDYTA JM COMPANY, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) JM ROOMS
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania
tymczasowego, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy,
wynajmowanie kwater, wynajmowanie pomieszczeń na po-

(531) 02.09.08, 02.09.10, 02.09.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 urządzenia rtg do obrazowania stomatologicznego, aparaty do ortodoncji, 44 doradztwo związane
ze stomatologią, opieka zdrowotna, pomoc medyczna, kliniki medyczne, niehospitalizacyjne.
(210) 510997
(220) 2020 03 04
(731) Bridgestone Corporation, Tokio, JP
(540) (znak słowny)
(540) VMDL
(510), (511) 12 opony terenowe, opony do maszyn górniczych, opony do równiarek mechanicznych, opony do ładowarek łopatowych, opony do buldożerów, opony do walców
kołowych, opony do żurawi na kołach, opony do żurawi,
opony do ciągników zrywkowych, opony do pługów śnieżnych, opony do przesuwnych betoniarek drogowych, opony
do spychaczy, opony do samochodów wywrotek, opony
do przegubowych samochodów wywrotek, opony do pojazdów przeładunkowych, opony do ciężarówek.
(210)
(731)
(540)
(540)

511021
(220) 2020 03 26
GRONOWSKI PRZEMYSŁAW, Pszczółki-Szerszenie
(znak słowno-graficzny)
BIŻUTERIA OGRODOWA rdzą malowane

(531) 03.13.04, 05.05.08, 05.05.12, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, pergole z metalu, podpory metalowe, podpory metalowe dla roślin, jak: pergole, obeliski, kratki, paliki, dekoracje
ogrodowe wycinane z metalu, przedstawiające motywy:
kwiatów, ludzi, postaci baśniowych, roślin, zwierząt, przedmiotów, dzieła sztuki wykonane z metalu: rzeźby, pomniki,
tablice metalowe z wyciętymi inskrypcjami.
511134
(220) 2020 03 06
SUNNINGWELL INTERNATIONAL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) S SUNNINGWELL HUTA CZĘSTOCHOWA

(531)

01.01.02, 01.01.10, 09.01.09, 27.05.01, 27.05.21, 25.01.25,
29.01.13
(510), (511) 6 surówki, żelazostopy, żeliwa, stal, metalowe
materiały budowlane, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały metalowe do budowy torów kolejowych,
przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych,
drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe.
511135
(220) 2020 03 06
SUNNINGWELL INTERNATIONAL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SUNNINGWELL

(210)
(731)

(531)

01.01.02, 01.01.10, 09.01.09, 26.01.25, 27.05.01, 27.05.21,
29.01.12
(510), (511) 6 surówki, żelazostopy, żeliwa, stal, metalowe
materiały budowlane, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały metalowe do budowy torów kolejowych,
przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych,
drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe, metalowe szkielety konstrukcji,
35 reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem, administrowanie przedsiębiorstwem, czynności biurowe, pośrednictwo
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz
osób trzecich, doradztwo biznesowe, doradztwo dotyczące
działalności gospodarczej, doradztwo związane z zarządzaniem, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, 36 sprawy finansowe, sprawy nieruchomości, pośrednictwo inwestycyjne, pośrednictwo w usługach finansowych,
pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych, pośrednictwo w zakresie instrumentów finansowych, pośrednictwo
w zakresie inwestycji finansowych w firmy energetyczne,
doradztwo finansowe, doradztwo inwestycyjne, doradztwo
w zakresie inwestycji finansowych, doradztwo w zakresie
finansów przedsiębiorstw, 37 usługi budowlane, naprawy,
usługi instalacyjne, budowa dróg, budowa tuneli, budowa
mostów, budowa infrastruktury, budowa rurociągów, budowa autostrad, 40 obróbka materiałów, kucie, tłoczenie (prasowanie), walcowanie, obróbka metalowa (wytłaczanie).
511223
(220) 2020 03 09
TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIELKA WARSZAWSKA TOR SŁUŻEWIEC
(210)
(731)

Nr ZT38/2020

(531)

02.01.20, 03.03.01, 07.05.25, 26.01.18, 26.01.14, 26.01.15,
26.01.16, 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 kupony, zdrapki, blankiety dotyczące gier,
gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych,
wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, czasopisma,
magazyny w szczególności poświęcone wyścigom konnym,
broszury, foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki,
wyroby z papieru i tektury, blankiety dotyczące wyścigów
konnych, książki z dziedziny gier, przewodniki strategiczne
do gier hazardowych, katalogi dotyczące gier, zwłaszcza
hazardowych, 35 prowadzenie kampanii reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych i informacyjnych, badanie rynku, sporządzanie analiz rynkowych, przetwarzanie
informacji, zarządzanie zbiorami danych w komputerowych
bazach danych, reklama, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i informacyjnych, rozwój, rozbudowa i administrowanie sieciami komputerowymi, 36 sponsorowanie finansowe, sponsoring gonitw, pośrednictwo w obrocie bankowym, transfer elektroniczny środków finansowych, 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych,
losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych,
loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier w systemie on-line w sieci informatycznej, usługi
związane z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier,
kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych nocnych klubów, usługi kasyn udostępnionych
on-line, poprzez Internet i Intranet, obsługa komputerowych
salonów gier, usługi w zakresie edukacji i rozrywki, usługi
rozrywkowe w dziedzinie gier komputerowych, gier video,
gier interaktywnych, udostępnianie i obsługa gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych w trybie on-line,
organizowanie konkursów, zawodów i turniejów, w tym
pomiędzy uczestnikami gier komputerowych, prowadzenie
klubów gier komputerowych, hazardowych, gier video, gier
interaktywnych, usługi wydawnicze, publikacje elektroniczne on-line, działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie
wyścigów konnych, obsługa urządzeń sportowych, nauka
jazdy konnej, organizowanie imprez piknikowo-festynowych
(wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla dzieci, jazda konna, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych programów,
rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska), organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych,
organizowanie loterii, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjazdów, seminariów,
warsztatów, śniadań biznesowych, kongresów, szkoleń, pokazy praktycznego kształcenia, nauczanie, organizowanie
obozów sportowych, organizowanie wydarzeń z dziedziny
kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, publikowanie, dystrybucja książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków
i elektronicznych mediów, obsługa publikacji elektronicznych online, usługi w zakresie zamieszczania i publikacji
elektronicznych online, publikacja książek elektronicznych
i czasopism online, publikacja i wydawanie informacji o edukacji, sporcie, imprezach, hazardzie, rozrywce, rekreacji, także
w połączeniu z usługami świadczonymi online, wynajmowanie obiektów sportowych i wynajmowanie terenu wyścigów
konnych.
(210)
(731)

511248
(220) 2020 03 09
MAPALU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reda

Nr ZT38/2020
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mapalu

(531) 29.01.08, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 6 metalowe panele ogrodzeniowe, metalowe
drobne wyroby, balustrady metalowe, wsporniki metalowe
do balustrad, metalowe słupki do balustrad, tralki do balustrad metalowych, balustrady metalowe do balkonów,
balustrady metalowe do ogrodzeń, balustrady metalowe
do mostów, szyldy metalowe, metalowe szyldy reklamowe,
metalowe uchwyty do szyldów, metalowe podwieszenia
sufitowe do ekspozycji szyldów, metalowe słupy reklamowe,
banery reklamowe metalowe, tablice reklamowe jako metalowe banery, metalowe tablice reklamowe, znaki reklamowe
z metalu, regały paletowe z metalu, metalowe ramy regałów
inne niż meble, struktury metalowe do magazynowania,
ogrodzenia metalowe, metalowe ogrodzenia balkonowe,
metalowe ogrodzenia łańcuchowe, metalowe ogrodzenia
druciane, ogrodzenia z drutu, metalowe słupy ogrodzeniowe, metalowe łączniki do ogrodzeń, ogrodzenia z metali
nieszlachetnych, metalowe materiały na ogrodzenia, słupki
ogrodzeniowe metalowe, metalowe ogrodzenia stosowane
w pomieszczeniach, podpory metalowe do słupków ogrodzeniowych, bramy metalowe, bramy żelazne, bramki wejściowe kołowrotowe, metalowe zasuwy do bram, metalowe
wrzeciądze blokujące do bram, metalowe haczyki i oczka
do zamykania bram, nieautomatyczne obrotowe bramki
z metalu, listwy profilowane metalowe dla budownictwa,
metalowe odlewy, obudowy metalowe, profile metalowe
do użytku w budownictwie, metalowe łańcuchy do drzwi,
metalowe łańcuchy do montażu konstrukcji, podpory metalowe, wiązadła metalowe, architektoniczne złącza metalowe,
czopy metalowe, dyble z metalu, klamry metalowe, metalowe zaciski regulowane, nity metalowe, metalowe wsporniki do mebli, metalowe urządzenia do mocowania, zaciski
metalowe, zatyczki metalowe, złącza metalowe do szyn, zawleczki z metalu, konstrukcje stalowe, okucia stalowe, kątowniki stalowe, kraty stalowe, liny stalowe, szyny stalowe, pręty
stalowe, słupy stalowe, wyroby ze stali, stalowe materiały
budowlane, modułowe, prefabrykowane, stalowe szkielety
konstrukcji, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa metalowych
paneli ogrodzeniowych, metalowych drobnych wyrobów,
balustrad metalowych, wsporników metalowych do balustrad, metalowych słupków do balustrad, tralek do balustrad
metalowych, balustrad metalowych do balkonów, balustrad
metalowych do ogrodzeń, balustrad metalowych do mostów, szyldów metalowych, metalowych szyldów reklamowych, metalowych uchwytów do szyldów, metalowych
podwieszeń sufitowych do ekspozycji szyldów, metalowych
słupów reklamowych, banerów reklamowych metalowych,
tablic reklamowych jako metalowych banerów, metalowych
tablic reklamowych, znaków reklamowych z metalu, regałów
paletowych z metalu, metalowych ram regałów innych niż
meble, struktur metalowych do magazynowania, ogrodzeń
metalowych, metalowych ogrodzeń balkonowych, metalowych ogrodzeń łańcuchowych, metalowych ogrodzeń
drucianych, ogrodzeń z drutu, metalowych słupów ogrodzeniowych, metalowych łączników do ogrodzeń, ogrodzeń
z metali nieszlachetnych, metalowych materiałów na ogro-
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dzenia, słupków ogrodzeniowych metalowych, metalowych
ogrodzeń stosowanych w pomieszczeniach, podpór metalowych do słupków ogrodzeniowych, bram metalowych,
bram żelaznych, bramek wejściowych kołowrotowych, metalowych zasuw do bram, metalowych wrzeciądz blokujących do bram, metalowych haczyków i oczek do zamykania
bram, nieautomatycznych obrotowych bramek z metalu,
listew profilowanych metalowych dla budownictwa, metalowych odlewów, obudów metalowych, profili metalowych do użytku w budownictwie, metalowych łańcuchów
do drzwi, metalowych łańcuchów do montażu konstrukcji,
podpór metalowych, wiązadeł metalowych, architektonicznych złączy metalowych, czopów metalowych, dybli z metalu,, klamer metalowych, metalowych zacisków regulowanych, nitów metalowych, metalowych wsporników do mebli, metalowych urządzeń do mocowania, zacisków metalowych, zatyczek metalowych, złączy metalowych do szyn,
zawleczek z metalu, konstrukcji stalowych, okuć stalowych,
kątowników stalowych, krat stalowych, lin stalowych, szyn
stalowych, prętów stalowych, słupów stalowych, wyrobów
ze stali, stalowych materiałów budowlanych, stalowych materiałów modułowych, stalowych materiałów prefabrykowanych, stalowych szkieletów konstrukcji.
511411
(220) 2020 03 12
LA MANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Era Nowych Kobiet by Joanna Przetakiewicz
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje
do użytku kosmetycznego, płyny do użytku kosmetycznego,
żele kosmetyczne, oliwki i balsamy do skóry, mydła, środki
do mycia i kąpieli, środki do mycia i pielęgnacji włosów, środki
perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, olejki eteryczne, dezodoranty i środki przeciw poceniu, środki do makijażu i demakijażu, środki do pielęgnacji i malowania ust, środki
do pielęgnacji i malowania paznokci, środki do higieny intymnej, środki do opalania i chroniące przed promieniowaniem
ultrafioletowym, środki do samoopalania, środki do depilacji,
pudry do makijażu, pudry po kąpieli, pudry higieniczne, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, 5 suplementy diety, dodatki dietetyczne, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, żywność dietetyczna do celów leczniczych, 8 zastawa stołowa jednorazowego użytku wykonana z tworzyw
sztucznych, sztućce, 9 dane zapisane elektronicznie, emotikony do pobrania na telefony komórkowe, hologramy, komputerowe bazy danych, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, nagrane magnetyczne nośniki danych, nagrane płyty
kompaktowe [płyty CD], pliki multimedialne do pobrania,
oprogramowanie komputerowe w zakresie prowadzenia
sprzedaży online, oprogramowanie komputerowe w zakresie
tworzenia i prowadzenia forów społecznościowych, oprogramowanie do obsługiwania sklepów online, aplikacje mobilne
w zakresie obsługiwania sklepów online, oprogramowanie
do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych
na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, oprogramowanie
do uwierzytelniania, oprogramowanie do potwierdzania tożsamości, oprogramowanie zabezpieczające, aplikacje mobilne
do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych
na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, aplikacje mobilne
do uwierzytelniania, aplikacje mobilne do potwierdzania tożsamości, aplikacje mobilne zabezpieczające, karty płatnicze,
oprogramowanie komputerowe przeznaczone do obsługi
transakcji sprzedaży biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kul(210)
(731)
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turalne, aplikacje mobilne przeznaczone do obsługi transakcji
sprzedaży biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne,
publikacje elektroniczne do pobrania, 14 biżuteria i wyroby
jubilerskie, biżuteria dla dzieci, biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, budziki, zegary i zegarki,
zegarki stołowe, etui na artykuły zegarmistrzowskie, szkatułki
na biżuterię, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami,
artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, instrumenty i przyrządy chronometryczne, 16 materiały
piśmienne i biurowe, drukowane materiały edukacyjne, książki, książki edukacyjne, papierowe materiały dydaktyczne, podręczniki edukacyjne, podręczniki instruktażowe, podręczniki
użytkownika, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, banery wystawowe z papieru lub kartonu, etykiety z papieru lub kartonu,
dekoracje na stół z papieru, dekoracje z papieru, bielizna stołowa papierowa, materiały edukacyjne i instruktażowe, chusteczki higieniczne, chusteczki z papieru do celów kosmetycznych, pudełka z papieru lub kartonu, papierowe torebki, papierowe torebki do pakowania, serwetki jednorazowe, 18 parasole, etui skórzane lub z imitacji skóry, kufry i torby podróżne,
torby, torebki, torebki damskie, torebki na biodra, saszetki męskie, saszetki biodrowe, zawieszki bagażowe, etykiety bagażowe, zestawy podróżne, worki, sakiewki, worki podróżne, portfele, portmonetki, nosidełka dla niemowląt, kosmetyczki, plecaki, paski skórzane i z imitacji skóry inne niż odzież, 20 meble,
akcesoria meblowe wyposażenia domu, lustra, pościel, poduszki, statuetki, figurki, ozdoby wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub
z tworzyw sztucznych , 21 pojemniki kuchenne, pojemniki
gospodarstwa domowego, przybory kuchenne, zastawa stołowa, naczynia, jednorazowe talerze, słomki do picia, bidony,
butelki, dzbanki, szklanki, filiżanki i kubki, talerze, cukiernice,
garnki, formy, foremki jako przybory kuchenne, kieliszki, kosze
i koszyki do użytku domowego, przybory kosmetyczne i toaletowe, 24 bielizna pościelowa, koce, narzuty, pokrowce i narzuty na meble, bielizna stołowa, obrusy, serwetki tekstylne,
jednorazowe obrusy tekstylne, kuchenne artykuły tekstylne,
chusteczki tekstylne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, akcesoria na szyję, odzież, obuwie, nakrycia głowy dla dzieci,
28 gry, zabawki, akcesoria do zabawy, akcesoria sportowe, artykuły gimnastyczne, artykuły sportowe, artykuły do pływania, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia, 30 kawa, herbata, kakao, wyroby cukiernicze, słodycze, lody, sorbety, desery, batony zbożowe i energetyczne, czekolada, praliny, cukierki, 32 napoje bezalkoholowe, piwo, wody mineralne, wody gazowane,
soki, napoje owocowe, syropy, 33 wino, 35 doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, organizowanie i zarządzanie
programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, publikowanie tekstów reklamowych
i rozpowszechnianie reklam, wynajem powierzchni reklamowej, w tym online, promocja sprzedaży (dla osób trzecich),
ułatwianie wymiany i sprzedaży usług i produktów osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, reklama, marketing i promowanie towarów i usług osób trzecich, organizowanie i prowadzenie imprez specjalnych w celach handlowych, promocyjnych lub reklamowych, reklamowanie za pośrednictwem mediów elektronicznych, organizowanie, promowanie i przeprowadzanie wystaw, targów i imprez w celach biznesowych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, badanie rynku, produkcja materiałów reklamowych i reklam, reklama online, usługi zarządzania społecznością online, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online, usługi sprzedaży detalicznej
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świadczone online lub w sklepach stacjonarnych w zakresie:
kosmetyków, suplementów diety, materiałów szkoleniowych,
biżuterii, materiałów piśmiennych i biurowych, materiałów
edukacyjnych i szkoleniowych, książek, mebli, akcesoriów wyposażenia wnętrz, zabawek, akcesoriów sportowych, zastawy
stołowej i akcesoriów kuchennych, bielizny pościelowej, koców, narzut i innych artykułów tekstylnych, odzieży, obuwia,
nakryć głowy, artykułów dla dzieci, gier, zabawek, artykułów
sportowych, kawy, herbaty, kakao, napoi bezalkoholowych,
wody, administrowanie i organizacja usług sprzedaży online,
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem internetu towarów i usług w dziedzinie edukacji, rozrywki, sportu, rekreacji, samorozwoju, lub prowadzenia działalności gospodarczej, obsługa programów lojalnościowych,
obsługa rynków on-line w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów, udostępnianie przestrzeni reklamowej
online dla osób trzecich, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych,
udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line w zakresie
ogłoszeń drobnych, usługi handlu online w odniesieniu do licytacji elektronicznych oraz oceny online z tym związane,
usługi promocyjne polegające na dostarczaniu pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów,
usługi promocyjne polegające na dostarczaniu pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, aukcje publiczne, zarządzanie zbiorami informatycznymi, opracowywanie i uaktualnianie materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, pisanie tekstów reklamowych
i ich publikacja, wynajem powierzchni reklamowej, w tym
w internecie i innych sieciach komputerowych, wynajmowanie czasu reklamowego w mediach komunikacyjnych, dystrybucja próbek reklamowych, pokazy towarów, usługi zarządzania reklamą, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące
wyżej wymienionych usług, 38 udostępnianie forów online
do rozmów na tematy zainteresowań ogólnych, oferowanie
czatów online, udzielanie dostępu do komputerowych baz
danych w dziedzinie sieci społecznościowych i przedstawiania osób i zawierania znajomości, usługi dzielenia się zdjęciami
i danymi p2p, mianowicie elektroniczna transmisja plików
ze zdjęciami cyfrowymi, grafik i treści audio pomiędzy użytkownikami Internetu, udostępnianie forów internetowych online, świadczenie online usług czatów, poczty elektronicznej
i komunikatorów internetowych oraz udostępnianie elektronicznych tablic ogłoszeniowych, usługi portali internetowych,
w tym informacyjnych o wydarzeniach społecznych, rozrywkowych, kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, informacja,
doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych
usług, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, organizowanie wystaw, konferencji i konkursów o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub sportowym, usługi sportowe w zakresie fitnessu,
usługi edukacyjne i instruktażowe, produkcja nagrań audio
i wideo, usługi fotograficzne, usługi wydawnicze, publikowanie książek, czasopism i tekstów, usługi w zakresie prowadzenia klubów fitness, sport i fitness, usługi doradcze w zakresie
ćwiczeń fizycznych, coaching w zakresie życia osobistego [life
coaching], doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub
szkoleniowe), kursy językowe, kursy edukacyjne, kursy szkoleniowe, organizacja i przeprowadzanie warsztatów i seminariów w zakresie samoświadomości, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja szkoleń, szkolenia
biznesowe, udostępnianie obiektów i sprzętów gimnastycznych, udostępnianie sprzętu i obiektów szkoleniowych, usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], usługi
edukacyjne, zapewnianie szkoleń online, zapewnianie kursów
szkoleniowych online, usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem programów telewizyjnych, usługi rezerwacji bi-
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letów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe, usługi
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe,
usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia
kulturalne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc
na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, usługi informacyjne
dotyczące wydarzeń rozrywkowych, sportowych, muzycznych, rekreacyjnych lub kulturalnych, usługi w zakresie sprzedaży lub rezerwacji biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub
kulturalne, usługi wydawnicze, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, świadczenie usług sprzedaży
biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe,
sportowe i kulturalne, 42 usługi komputerowe, mianowicie
tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych
użytkowników w celu organizowania grup, uczestniczenia
w dyskusjach, otrzymywania informacji zwrotnej od współużytkowników oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecznych oraz we współpracy i komunikacji biznesowej, usługi
komputerowe, mianowicie hosting obiektów elektronicznych
dla osób trzecich, w celu organizowania i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem
sieci łącznościowych, udostępnianie obiektów online, na rzecz
innych osób, z technologią umożliwiającą użytkownikom online tworzenie profili osobistych obejmujących informacje społeczne i biznesowe oraz transfer takich informacji do wielu
obiektów online i ich współdzielenie w wielu obiektach online, udostępnianie obiektów online, na rzecz innych osób,
umożliwiających użytkownikom ładowanie, modyfikowanie
i współdzielenie treści audio, wideo, obrazów fotograficznych,
tekstu, grafiki i danych, 43 hotele, hostele, motele, wynajem
domków, pensjonaty, organizowanie zakwaterowania, usługi
hotelowe, udostępnianie obiektów i sprzętu na wystawy, wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu
do podawania jedzenia i napojów, usługi cateringowe, usługi
restauracyjne, usługi kawiarni, usługi barów, usługi pubów,
44 salony piękności, salony fryzjerskie, usługi kosmetyczne,
usługi w zakresie prowadzenia klinik kosmetycznych, usługi
w zakresie prowadzenia salonów kosmetycznych, 45 usługi
serwisów społecznościowych online, usługi prawne, usługi internetowe w zakresie przedstawiania sobie osób i tworzenia
sieci kontaktów społecznych, udostępnianie usług społecznościowych i informacji w zakresie rozwoju osobistego, mianowicie samodoskonalenia, samospełnienia, pracy charytatywnej, filantropijnej, ochotniczej, społecznej i na rzecz społeczności lokalnej oraz działalności humanitarnej.
(210)
(731)
(540)
(540)

511413
(220) 2020 03 12
Via Manco (UK) Limited, Londyn, GB
(znak słowno-graficzny)
W WROCŁAW FASHION OUTLET

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 27.05.03, 25.12.03, 29.01.14
(510), (511) 16 druki, książki, plakaty, czasopisma, publikacje drukowane, katalogi, ulotki, wizytówki, torby papierowe
do pakowania, torby plastikowe do pakowania, torby papierowe i plastikowe na zakupy, 35 pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub przemysłowymi oraz usługi doradcze
w zakresie zarządzania biznesowego dla centrów i kompleksów handlowych, pomoc w zakresie funkcjonowania lub zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, w tym centrami i kompleksami handlowymi, świadczenie
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usług doradztwa biznesowego w odniesieniu do marek wysokiej jakości oraz marek luksusowych, w celu umożliwienia
kontrolowanej i skutecznej dystrybucji nadwyżek ich zapasów
z kolekcji z poprzedniego sezonu, usługi reklamowe i promocyjne, usługi badań biznesowych, systematyzacja danych
w centralnej bazie danych, przetwarzanie danych, komputerowe zarządzanie plikami, usługi sprzedaży detalicznej odzieży,
obuwia, nakryć głowy, odzieży sportowej, artykułów podróżnych, okularów przeciwsłonecznych, torebek, krawatów, szalików, pasków, toreb, kosmetyków, artykułów toaletowych, perfum, zegarków, artykułów dekoracji wnętrz, bielizny i biżuterii,
reklamowanie nieruchomości komercyjnych, w tym centrów
handlowych, analiza trendów mody i rynku w celu udzielania
porad i konsultacji w zakresie marek detalicznych, 36 zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa pomieszczeń sklepowych,
dzierżawa lokali restauracyjnych, zarządzanie nieruchomościami w dziedzinie centrów handlowych, zarządzanie finansami,
agencje ściągania wierzytelności, 37 budowa centrów handlowych, udzielanie informacji na temat budowy, modyfikacji
i adaptacji centrów handlowych, doradztwo związane z budową i wyposażeniem centrów i kompleksów handlowych,
39 usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek,
usługi w zakresie organizowania wycieczek na rzecz turystów,
udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem Internetu, usługi świadczone przez przewodników turystycznych,
eskortowanie podróżnych, transport pasażerski, 41 organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i wykładów,
obsługa parków rozrywki, usług w zakresie rekreacji, zajęć
rekreacyjnych i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie
kolokwiów, konferencji, kongresów, seminariów, warsztatów
i szkoleń w centrach i kompleksach handlowych, działalność
sportowa i kulturalna w centrach i kompleksach handlowych,
udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, 42 usługi konsultacyjne dotyczące architektury, w tym architektury
centrów handlowych, usługi konsultacyjne związane z projektowaniem centrów handlowych, usługi inżynieryjne, przygotowanie planów budowy nieruchomości komercyjnych,
w tym centrów handlowych, usługi konsultacyjne w zakresie
ochrony środowiska, w tym otoczenia centrów handlowych,
planowanie urbanistyczne i planowanie centrów handlowych
w obrębie miast, doradztwo i projektowanie w zakresie dekoracji wnętrz, w tym dekoracji wnętrz budynków komercyjnych
i centrów handlowych, opracowywanie projektów technicznych dotyczących centrów handlowych, opracowywanie
projektów technicznych, usługi kontroli jakości, hosting stron
internetowych.
511427
(220) 2020 03 12
OKE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 07.01.24, 07.01.25, 07.03.11, 07.03.12
(510), (511) 9 urządzenia do rejestracji, analizy, przetwarzania i przesyłania dźwięku i obrazu, urządzenia do komunikacji, urządzenia do komunikacji bezprzewodowej
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służące do przesyłania głosu, danych lub obrazu, aparatura
do komunikacji sieciowej, urządzenia do tworzenia sieci
komputerowych i komunikacji danych, oprogramowanie
do zunifikowanej komunikacji, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania komunikacji, oprogramowanie komputerowe do rejestracji, analizy, przetwarzania i przesyłania
dźwięku i obrazu, 42 zapewnianie oprogramowania online,
nie do pobrania, do użytku w komunikacji, monitoring systemów sieciowych, monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, 45 usługi monitoringu, licencjonowanie systemów komunikacji bezprzewodowej.

(540) SPAW

(210) 511566
(220) 2020 03 17
(731) MŁYNARCZYK JUDYTA JM COMPANY, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Panorama Chełm
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajmowanie kwater,
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, zakwaterowanie na pobyt czasowy, zapewnianie zakwaterowania
na pobyt czasowy, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, obsługa zakwaterowania członków organizacji, organizowanie
i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, tymczasowy
wynajem pokoi, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń
do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, usługi agencji wynajmu
mieszkań [time share], usługi biur zakwaterowania, usługi
obiektów gościnnych [zakwaterowanie], usługi recepcyjne
dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi w zakresie kwater wczasowych,
usługi w zakresie wymiany zakwaterowania [time share].

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż urządzeń i materiałów spawalniczych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich obejmujące:
narzędzia ręcznie sterowane, spawarki elektryczne jako narzędzia pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach, hurtowniach oraz na stronie internetowej,
prowadzenie sprzedaży także w ramach sklepu internetowego, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych,
fachowe doradztwo handlowe, organizowanie różnorodnej
reklamy i promocji w zakresie świadczonych usług na rzecz
osób trzecich.

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

511612
(220) 2020 03 18
KOŁODZIEJ JÓZEF FIRMA SPAW-SC, Kraków
(znak słowno-graficzny)
MIG 210 Synergia easy

511769
(220) 2020 03 24
ARGOS 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chęciny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Argos MONITORING
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 45 usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, monitoring systemów
bezpieczeństwa, monitorowanie alarmów przeciwpożarowych, usługi monitoringu, usługi w zakresie monitorowania
alarmów, usługi w zakresie ochrony fizycznej, monitoring
w obiegu zamkniętym, usługi w zakresie ochrony objęte
umową.
512034
(220) 2020 03 30
SPLASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puchały
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M HEIM MEISTER
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 7 urządzenie spawalnicze, 35 zgrupowanie
na rzecz osób trzecich obejmujące: narzędzia ręcznie sterowane, spawarki elektryczne jako narzędzia pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach, hurtowniach oraz na stronie internetowej, prowadzenie sprzedaży
także w ramach sklepu internetowego, rozpowszechnianie
materiałów i ogłoszeń reklamowych, fachowe doradztwo
handlowe, organizowanie różnorodnej reklamy i promocji
w zakresie świadczonych usług.
(210) 511615
(220) 2020 03 18
(731) KOŁODZIEJ JÓZEF FIRMA SPAW-SC, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 7 nożyce elektryczne, maszyny tnące, generatory prądu, maszynki do siekania mięsa, zmywarki, pralki,
maszyny piorące, maszyny do wyżymania prania, prasowalnice, elektryczne urządzenia rozdrabniające do użytku
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kuchennego, młynki do mielenia mąki [maszyny], maszyny
do mieszania, maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], maszyny ssące do celów przemysłowych, elektryczne otwieracze do puszek, krajalnice do chleba, ugniatarki
mechaniczne, maszyny do wytwarzania past spożywczych,
młynki do pieprzu, inne niż o napędzie ręcznym, elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, prasownice, maszyny do wyrabiania kiełbas, przegrzewacze [kotły],
młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, urządzenia
elektromechaniczne do przygotowywania żywności, miksery elektryczne do celów domowych, urządzenia kuchenne
elektryczne, obrotowe prasy parowe do tkanin, przenośne,
maszyny i urządzenia do prania dywanów, elektryczne, instalacje do centralnego odkurzania, urządzenia do czyszczenia parowe, instalacje odsysające pył do czyszczenia, węże
do odkurzaczy, odkurzacze, torby do odkurzaczy, lampy
lutownicze na gaz, młynki domowe elektryczne, szczotki
do odkurzaczy, ssawki do odkurzaczy, elektryczne mopy
parowe, 8 czerpaki [narzędzia ręczne], krajalnice do warzyw, krajarki do jaj, nieelektryczne, krajarki do sera, nieelektryczne, lokówki, łomy, łyżki [chochle do win], łyżki, widelce
i noże stołowe dla dzieci, łyżki, widelce i noże stołowe z tworzyw sztucznych, maszynki do strzyżenia brody, maszynki
do strzyżenia włosów do użytku osobistego, elektryczne
i nieelektryczne, narzędzia do zbierania owoców [narzędzia
ręczne], narzędzia ręczne do cięcia, narzędzia ręczne, obsługiwane ręcznie, noże ceramiczne, noże do krojenia mięsa,
noże do otwierania ostryg, noże do pizzy, nieelektryczne,
noże myśliwskie, noże, nożyce, nożyczki, nożyki kuchenne
[do obierania, etc.], osełki do ostrzenia, ostrza nożyc, platery
[noże, widelce i łyżki], przybory do depilacji, elektryczne lub
nieelektryczne, przyrządy do dekantacji cieczy [narzędzia
ręczne], rębaki [noże], rozdrabniacze do warzyw, siekacze
do warzyw, szczypce, kleszcze, sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki], sztućce, tasaki do siekania mięsa [ręczne], widelce
do mięsa, żelazka [narzędzia ręczne nieelektryczne], żelazko
do układania włosów, 9 maszyny do ważenia, odważniki,
urządzenia i przyrządy do ważenia, wagi analizujące masę
ciała, wagi dla niemowląt, wagi, 11 agregaty klimatyzacyjne,
czajniki elektryczne, dzbanki do parzenia kawy, elektryczne
podgrzewacze do butelek do karmienia, elektryczne zaparzacze do kawy, fontanny czekoladowe, elektryczne, frytownice elektryczne, garnki do gotowania kuskusu, elektryczne,
garnki do tajine, elektryczne, gofrownice elektryczne, grille,
instalacje klimatyzacyjne kaloryfery elektryczne, kapsułki
do kawy, puste, do elektrycznych ekspresów do kawy, kominki domowe, kuchenki do gotowania, nawilżacze powietrza,
osuszacze powietrza, parowary elektryczne, piece na gorące
powietrze, płyty grzejne, podgrzewacze łóżek, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze wody, prasy do tortilli, elektryczne, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, sprzęt
kuchenny elektryczny, suszarki do włosów, termofory, tostery, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do dezodoryzacji powietrza, urządzenia do ogrzewania, urządzenia do opiekania i pieczenia, urządzenia do palenia kawy,
urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia do podgrzewania żelazek, urządzenia do prażenia owoców, urządzenia
do smażenia gorącym powietrzem, urządzenia do wytwarzania pary, urządzenia i instalacje do gotowania, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia na gorące powietrze, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, wielofunkcyjne
urządzenia do gotowania, zamrażarki, 21 aeratory do wina,
balony szklane [pojemniki], brytfanny, buteleczki, butelki
chłodnicze, butelki na napoje dla podróżnych, butelki, cedzaki do użytku domowego, chochle do podawania, cukiernice,
czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, deski do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni, druciaki metalowe,
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dzbanki do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy
nieelektryczne, dziadki do orzechów, elektryczne i nieelektryczne korkociągi, elementy podtrzymujące ruszt, etykietki do dekanterów, filiżanki, fiolki szklane [pojemniki], flaszki,
foremki do lodu, foremki do wycinania ciasteczek, formy
do ciast i ciastek, formy i foremki [przybory kuchenne], formy, foremki [przybory kuchenne], frytownice nieelektryczne, garnki kuchenne, gofrownice do ciast nieelektryczne,
grzebienie elektryczne, karafki [na alkohol], kieliszki do jajek,
klosze do przykrywania masła, komplety do likierów, koziołki
pod noże na stół, koszyki piknikowe z naczyniami, kruszarki do użytku kuchennego, nieelektryczne, kryształ [wyroby
szklane], kubki, kubły, kufle na piwo, kufle, łapki do garnków,
łopatki do ciast, łyżki do lodów, łyżki do mieszania [przybory kuchenne], łyżki do polewania pieczeni [utensylia kuchenne], majolika, maselniczki, menażki, metalowe naczynia
do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, mieszadełka
do koktajli, miksery, nieelektryczne, do celów domowych
[blendery], młynki do użytku domowego, ręczne, moździerze do użytku kuchennego, naczynia ceramiczne, naczynia
do mieszania koktajli [shakery], naczynia na napoje, naczynia
szklane do napojów, nieelektryczne maszynki do robienia
makaronu, do użytku domowego, nieelektryczne młynki kuchenne, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło
(z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), obręcze na serwetki, oddzielacze do żółtek jaj, nieelektryczne,
do użytku domowego, odkurzacze nieelektryczne, okładki,
uchwyty na karty menu, otwieracze do butelek (elektryczne
i nieelektryczne), ozdobne kule szklane, ozdoby z porcelany,
parowary nieelektryczne, płytki zapobiegające kipieniu mleka, podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i nieelektryczne,
pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki na olej, ocet, sól
i pieprz, pojemniki na wykałaczki, pojemniki termoizolacyjne,
pokrywki do garnków, porcelana, półmiski [tace], półmiski
do jarzyn, prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], prasy do tortilli, nieelektryczne [przybory kuchenne], przesiewacze, sita
[przybory gospodarstwa domowego], przybory do użytku
w gospodarstwie domowym, przybory kuchenne nieelektryczne, przybory kuchenne, przykrywki do dań, przyrządy
do krojenia ciasta, pucharki na owoce, pudełka obiadowe,
ręczne młynki do kawy, rondle ceramiczne, rondle, ruszty
[kuchenne], salaterki, serwetniki, serwisy [zastawy stołowe],
serwisy do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stołowa], sita
[przybory kuchenne], sitka do herbaty, słoiki na ciastka, słoje
szklane [gąsiory], solniczki, spodeczki, syfony na wodę gazowaną, szczypce do cukru, szczypce do sałaty, szczypce
do lodu, szklane włókno krzemowe inne niż do celów włókienniczych, szklane zatyczki, szkło emaliowane, nie do budownictwa, szkło mleczne, szpilki kuchenne metalowe, szufelki lub przyrządy do zbierania okruszków, szybkowary, nieelektryczne, do gotowania, tace do użytku domowego, tace
papierowe, do użytku domowego, talerze, termoizolacyjne
pojemniki na żywność, termosy do napojów, termosy, tłuczki
do użytku kuchennego, torebki do wyciskania kremu przy
dekoracji, urządzenia do tajin, nieelektryczne, urządzenia
do usuwania kłaczków, elektryczne lub nieelektryczne, urządzenia do wytwarzania makaronów, ręczne, wałki do ciasta
domowe, wazy do zup, wiaderka do kostek lodu, wyciskacze
do owoców nieelektryczne, do użytku domowego, wyroby
ceramiczne dla gospodarstwa domowego, wyroby garncarskie, zamknięcia pokrywek do garnków, zastawa stołowa,
inna niż noże, widelce i łyżki, zastawa stołowa.
(210)
(731)

512090
(220) 2020 03 30
ŻEMOJTEL KAROLINA PHU PESTKA, Wisełka
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SB Skarby Bałtyku

26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.19,
27.05.22
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie wykonane
z metali szlachetnych i pokryte nimi np. łańcuszki, bransoletki, kolczyki, wisiorki, broszki, sygnety, pierścionki, biżuteria wykonana z bursztynu np. naszyjniki, bransoletki,
wisiorki, pierścionki, zegarki, przyrządy do mierzenia czasu,
przyrządy zegarmistrzowskie, części i akcesoria do wymienionych towarów z metali szlachetnych lub pokrywanych
nimi, części i akcesoria do wymienionych towarów będące
wyrobami jubilerskimi, części i akcesoria do wymienionych
towarów z bursztynu, pudełka na biżuterię i zegarki z metali szlachetnych lub pokrywanych nimi, pudełka na biżuterię
i zegarki będące wyrobami jubilerskimi, pudełka na biżuterię i zegarki z bursztynu, biżuteria wykonana z kamieni
szlachetnych i pereł..

Nr ZT38/2020

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOWARZYSZENIE Power Of Soul

(531)

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

512322
(220) 2020 04 08
OSIAK PIOTR APO, Kalisz
(znak słowno-graficzny)
APOflex

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 11 systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja).
(210) 512458
(220) 2020 04 10
(731) FUNDACJA PRO SPORT PRO LIFE, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) #DASHRADE
(510), (511) 5 preparaty witaminowe, suplementy diet zawierające glukozę.
(210)
(731)

512500
(220) 2020 04 14
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW ROŚLINNY

(210)
(731)

512124
(220) 2020 04 01
KOWARA PAWEŁ, Tomaszów Mazowiecki
(znak słowno-graficzny)
inoROS

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie
tekstów, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, rozrywka i sport, organizowanie koncertów, realizacja
eventów firmowych, wydawanie nagrań muzycznych i video, produkcja muzyki, przedstawienia muzyczne, rejestracja muzyki na nośnikach cyfrowych, pisanie muzyki, pisanie
tekstów.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 24.17.11, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych.

512487
(220) 2020 04 15
PIASECKA KATARZYNA SOUL HUNTERS GOSPEL
CHOIR, Siemianowice Śląskie

(531) 05.03.11, 05.03.15, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania
gotowe na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane,
suszone w puszkach, przekąski warzywne, 30 dania gotowe
na bazie makaronu, ryżu, kaszy, 31 świeże warzywa.
512501
(220) 2020 04 14
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC ROŚLIN Vege Snack
delikatny ŹRÓDŁO BŁONNIKA BEZGLUTENOWY
WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA SOKOŁÓW ROŚLINNY
bez konserwantów

(210)
(731)
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(531) 05.03.11, 05.03.16, 27.05.01, 25.01.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania
gotowe na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane,
suszone w puszkach, przekąski warzywne, 30 dania gotowe
na bazie makaronu, ryżu, kaszy, 31 świeże warzywa.

(531) 05.03.11, 05.03.15, 05.05.10, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania
gotowe na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane,
suszone w puszkach, przekąski warzywne, 30 dania gotowe
na bazie makaronu, ryżu, kaszy, 31 świeże warzywa.

512504
(220) 2020 04 14
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC ROŚLIN Vege Snack
z kaszą jaglaną ŹRÓDŁO BŁONNIKA BEZGLUTENOWY
WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA SOKOŁÓW ROŚLINNY
bez konserwantów

(210)
(731)

(210)
(731)

512562
(220) 2020 04 16
DROGERIE POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DP Drogerie Polskie znamy się

(531)

(531) 05.03.11, 05.03.15, 08.07.25, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania
gotowe na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane,
suszone w puszkach, przekąski warzywne, 30 dania gotowe
na bazie makaronu, ryżu, kaszy, 31 świeże warzywa.
512506
(220) 2020 04 14
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC ROŚLIN Plastry
wegańskie z czosnkiem niedźwiedzim ŹRÓDŁO
BIAŁKA ŹRÓDŁO BŁONNIKA SOKOŁÓW ROŚLINNY

(210)
(731)

05.05.20, 05.05.21, 26.04.06, 26.04.22, 26.04.09,
24.17.02, 27.05.01, 27.05.22, 29.01.15
(510), (511) 3 produkty perfumeryjne, kosmetyki, płyny
do mycia, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do mycia zębów, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty
do prania, środki toaletowe, preparaty antystatyczne do celów domowych, barwniki [środki chemiczne do ożywiania kolorów] do użytku domowego [pranie], mydła, środki
do namaczania prania, krochmal do prania, artykuły do wybielania, środki do usuwania kamienia, preparaty do kąpieli,
środki do usuwania plam, pumeks, naklejki do ozdabiania
ciała, kosmetyki do ozdabiania, preparaty myjące, 5 antybakteryjne środki do mycia, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, preparaty do odświeżania powietrza, preparaty
do kąpieli, lecznicze, preparaty do pielęgnacji stóp do celów
medycznych, preparaty do pielęgnacji paznokci do celów
medycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, lecznicze preparaty toaletowe, preparaty i substancje lecznicze,
preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, żywność dla
niemowląt, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, opatrunki
medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, preparaty
i artykuły higieniczne, środki odstraszające owady, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, majtki higieniczne,
16 worki i torby papierowe, worki na śmieci, papier toaletowy, papier higieniczny, papier na artykuły spożywcze, folia
spożywcza, ręczniki papierowe, papierowe obrusy, serwetki
jednorazowe, chusteczki higieniczne, filtry do kawy papierowe, 21 nieelektryczny sprzęt kuchenny, utensylia kuchenne,
przybory kuchenne nieelektryczne, przybory kosmetyczne
i toaletowe, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły
do pielęgnacji odzieży i obuwia, dozowniki do kosmetyków,
statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich
materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej
klasie, świeczniki, doniczki do roślin, rękawice do użytku domowego, talerze jednorazowego użytku, kubki plastikowe,
naczynia, pędzle kosmetyczne, pędzle do golenia, szczoteczki do zębów, szczotki, grzebienie, gąbki, ścierki, zmywaki
do szorowania, nici dentystyczne, przybory kuchenne lub
do gospodarstwa domowego, sprzęt do czyszczenia, narzędzia do czyszczenia, ręczne, urządzenia elektryczne do demakijażu, przyrządy do demakijażu, nieelektryczne froterki
do podłogi, odkurzacze nieelektryczne, przenośne lodówki,
nieelektryczne urządzenia do usuwania makijażu, 35 usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], rozpowszechnianie
informacji biznesowych, organizowanie targów i wystaw,
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organizacja konkursów w celach reklamowych, usługi w zakresie pokazów towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w sklepie wielobranżowym, hurtowni, sklepie internetowym
obejmującym produkty farmaceutyczne, drogeryjne, higieniczne, kosmetyczne, perfumeryjne, chemii gospodarczej,
artykuły użytku codziennego, artykuły gospodarstwa domowego, farby, lakiery.
(210) 512650
(220) 2020 04 20
(731) WĄSIKIEWICZ MATEUSZ NOVAFARM, Bielsko-Biała
(540) (znak graficzny)
(540)

(531)

24.13.22, 26.01.03, 26.01.16, 24.17.02, 26.01.06, 26.07.25,
29.01.12
(510), (511) 3 aromaty, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne], aromatyczne olejki eteryczne, emulgowane olejki eteryczne, esencje eteryczne, olejki eteryczne,
naturalne olejki eteryczne, olejki eteryczne do stosowania
w aromaterapii, olejki eteryczne do użytku osobistego, olejki
naturalne do celów kosmetycznych, olejki nielecznicze, olejki
perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych,
olejki zapachowe, preparaty aromaterapeutyczne, roślinne
olejki eteryczne, woda kwiatowa, zmieszane olejki eteryczne,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty
do czyszczenia i odświeżania, środki toaletowe, preparaty toaletowe, aerozole czyszczące, naturalne olejki do celów
oczyszczających, mydła do użytku domowego, płyny do mycia, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny
jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, balsamy, inne
niż do celów medycznych, bawełna do celów kosmetycznych, bawełniane płatki kosmetyczne, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane preparatami
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, kremy do masażu,
nie do celów leczniczych, maści do celów kosmetycznych,
nielecznicze balsamy, nielecznicze mleczka, nielecznicze
preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty toaletowe, olejki do celów kosmetycznych, olejki do masażu, olejki do masażu, nielecznicze, olejki
i płyny do masażu, olejki mineralne [kosmetyki], olejki toaletowe, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty
kosmetyczne do twarzy, wata kosmetyczna, zestawy kosmetyków, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, wody
mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, aerozole
do gardła [nielecznicze], dentystyczne płyny do płukania ust
pozbawione substancji medycznych, kremy wybielające
do zębów, nielecznicze pasty do zębów, nielecznicze płukanki stomatologiczne, nielecznicze płyny do płukania ust,
nielecznicze środki do mycia zębów, odświeżacze oddechu,
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odświeżacze oddechu, nie do celów medycznych, pasta
do zębów, płyny do czyszczenia zębów, płyny do płukania
jamy ustnej, preparaty do czyszczenia zębów, preparaty
do pielęgnacji zębów, środki do czyszczenia zębów, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki do makijażu, mydła i żele,
preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, kremy do mycia, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki],
kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kojące do użytku kosmetycznego, maseczki do twarzy i ciała, masła do twarzy,
masła do twarzy i ciała, mleczko kosmetyczne, antyperspiranty [przybory toaletowe], antyperspiranty w aerozolach,
dezodoranty, dezodoranty do stóp, dezodoranty do użytku
osobistego, dezodoranty przeciwpotne, mydło dezodoryzujące, nielecznicze antyperspiranty, preparaty do ciała
w sprayu, preparaty przeciwpotne, kremy pod prysznic, mydła, mydła do rąk, mydła do twarzy, mydła nielecznicze, mydła kosmetyczne, mydła toaletowe, mydła w płynie, mydło
pielęgnacyjne, opakowania uzupełniające do dozowników
żelu pod prysznic, preparaty do mycia rąk, produkty z mydła,
środek do mycia rąk, środki czyszczące do higieny intymnej,
nielecznicze, szampony do ciała, żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, żele do użytku kosmetycznego, żele pod prysznic, balsam do ciała, balsamy do rąk, balsamy do opalania, balsamy do ust, balsamy po opalaniu, emulsje do ciała, esencje do pielęgnacji skóry, krem do rak, krem
do twarzy, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy do ciała,
kremy do aromaterapii, kremy do demakijażu, kremy
do oczyszczania skóry, kremy na dzień, kremy na noc, kremy
nawilżające, kremy oczyszczające, kremy samoopalające, maści [nielecznicze], maseczki do ciała, maseczki do twarzy, maski do twarzy, maski kosmetyczne, masło do ciała, mleczka
do ciała, mleczko po goleniu, mleczko po opalaniu, nawilżacze do skóry, nielecznicze kremy do ciała, odświeżacze
do skóry, nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, odżywki do paznokci,
olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki do opalania,
olejki do ciała w sprayu, olejki kosmetyczne do naskórka, olejki oczyszczające, opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające produkty do mycia ciała, opakowania uzupełniające do dozowników zawierające krem do twarzy, peelingi złuszczające do ciała, pianka do czyszczenia, płyn
do golenia, płyn do kąpieli, płyn do twarzy, płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny oczyszczające, preparaty
do opalania, preparaty do zmywania twarzy, przeciwtrądzikowe środki myjące, kosmetyczne, pudry do stóp [nielecznicze], serum do twarzy do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, środki do oczyszczania skóry twarzy, środki nawilżające
[kosmetyki], środki oczyszczające skórę, toniki do skóry, toniki
do skóry nielecznicze, wazelina kosmetyczna, zapachowe
kremy do ciała, żel do paznokci, żele do opalania, żele do twarzy, żele nawilżające [kosmetyki], żele oczyszczające, zmywacze do paznokci, balsam do włosów, balsam odżywczy, farby
do włosów, kosmetyki do włosów, kremy odżywcze, lakier
do włosów, maskara do włosów, odżywki do włosów, olejek
do włosów, pianka do włosów, płyny do włosów, preparaty
do barwienia włosów, preparaty do kręcenia włosów, szampon do włosów, szampony, szampony nielecznicze, szampony przeciwłupieżowe, szampony z odżywką do włosów, tonik do włosów, 5 preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne, lecznicze pasty do zębów, lecznicze płyny
do płukania ust, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej,
lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny do płukania
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jamy ustnej do celów medycznych, płyny do płukania ust,
płyny do płukania ust do użytku medycznego, płyny lecznicze do płukania ust, preparaty farmaceutyczne do celów stomatologicznych, preparaty lecznicze do leczenia jamy ustnej, preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, spraye
do jamy ustnej do użytku medycznego, mydła i detergenty
lecznicze i odkażające, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne,
substancje chłonne do higieny osobistej, higieniczne środki
nawilżające, lecznicze suche szampony, preparaty chemiczne do celów sanitarnych, preparaty higieniczne do sterylizacji, produkty higieniczne do celów medycznych, antybakteryjne płyny do rąk, antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyczne
preparaty oczyszczające, antyseptyki, chusteczki antybakteryjne, chusteczki do celów medycznych, chusteczki odkażające, leczniczy środek do mycia rąk, maści antyseptyczne,
nasączone chusteczki lecznicze, preparaty antybakteryjne,
preparaty antyseptyczne, preparaty do dezynfekcji rąk, środki bakteriobójcze, spraye antybakteryjne, środki odkażające,
środki odkażające do użytku domowego, substancje sterylizujące, dietetyczna żywność do celów medycznych, białkowe suplementy diety, dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, dietetyczne dodatki do żywności,
dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, dodatki dietetyczne do użytku medycznego,
dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe
w płynie, ekstrakty z kory do użytku nutraceutycznego, dodatki do żywności do celów niemedycznych, herbata lecznicza, jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych, krople witaminowe, mieszane preparaty witaminowe,
mieszanki do picia będące suplementami diety, mieszanki
do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, mieszanki
do picia w proszku będące suplementami diety o smaku
owocowym, mięta do celów farmaceutycznych, mineralne
suplementy diety, mineralne suplementy diety dla ludzi, mineralne suplementy odżywcze, multiwitaminy, mleczko
pszczele do celów medycznych, musujące tabletki witaminowe, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje wzbogacone witaminami do celów medycznych, napoje z dodatkami dietetycznymi, nośniki uwalniające substancje czynne w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, nośniki
uwalniające substancje czynne w formie powłoczek tabletek
ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki
posiłków, odżywcze suplementy diety, olej rybi do celów
medycznych, preparaty dietetyczne dla dzieci, preparaty
dietetyczne do użytku medycznego, preparaty dietetyczne
i odżywcze, preparaty multiwitaminowe, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, preparaty pobudzające apetyt, preparaty witaminowe, preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], preparaty witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety,
preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy
i mikroelementy, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne do celów medycznych, przeciwutleniacze, przeciwutleniacze do użytku leczniczego, przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, przeciwutleniacze uzyskane z ziół, przeciwutleniające suplementy diety, przeciwutleniające suplementy, skrobia do celów dietetycznych, sole wód mineralnych, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów
leczniczych, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
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o działaniu kosmetycznym, suplementy diety poprawiające
kondycję i wytrzymałość, suplementy diety w płynie, suplementy mineralne do żywności, suplementy prebiotyczne,
suplementy witaminowe w postaci plastrów, suplementy
wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne
stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, suplementy ziołowe, suplementy ziołowe w płynie, suplementy
żywnościowe, tabletki witaminowe, tran, witaminy i preparaty witaminowe, zdrowotne suplementy diety sporządzone
głównie z minerałów, żelki witaminowe, ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, żywność dla diet medycznych, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych,
35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], organizowanie zakupu towarów
na rzecz osób trzecich, organizowanie zakupów zbiorowych,
pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich,
skomputeryzowane zamówienia towarów, przygotowanie
i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich,
skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień
online, udzielanie porad dla konsumentów o produktach,
udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy
online, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy
online, umieszczanie reklam, wprowadzanie na rynek nowych produktów, dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług.
512685
(220) 2020 04 20
BIO LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chyby
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIO LABS
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 żele do użytku kosmetycznego, płyny kosmetyczne, 5 żele antybakteryjne, płyny biobójcze.
(210)
(731)
(540)
(540)

512768
(220) 2020 04 22
KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(znak słowno-graficzny)
EKO APP

(531) 02.09.14, 02.09.15, 19.01.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, aplikacje do pobrania, programy komputerowe, oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami do baz danych, 39 wywóz śmieci jako zabiera-
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nie śmieci, 40 usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
związane z segregacją śmieci, recyklingiem odpadów i śmieci, spalanie śmieci i odpadów, recykling odpadów i śmieci,
niszczenie odpadów i śmieci.

i administrowanie działalnością gospodarczą, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat prawa własności intelektualnej.
(551) wspólne prawo ochronne

513173
(220) 2020 05 07
JHM PRZYPRAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JHM PRZYPRAWY

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 1 chemiczne dodatki funkcjonalne do mięs, wędlin i wyrobów z mięsa, preparaty do sporządzania solanek
nastrzykowych i zalewowych, dodatki chemiczne do mięs,
wędlin i wyrobów z mięsa poprawiające i podtrzymujące barwę, świeżość i smak wyrobów, produkty chemiczne
do konserwowania mięsa, produkty chemiczne poprawiające smak i konsystencję żywności, środki wspomagające
proces kutrowania, emulgatory, stabilizatory żywności, fosforany, preparaty fosforanowe, przeciwutleniacze do użytku w produkcji, preparaty białkowe do użytku w produkcji,
stabilizatory tekstury żywności, chemiczne preparaty aromatyzujące, enzymy do celów przemysłu spożywczego, środki
pomocnicze do peklowania , 30 mieszanki przyprawowe
i aromatyczno – smakowe, mieszanki przyprawowe i przyprawy do mięsa, preparaty do zmiękczania mięsa do użytku
domowego, przyprawy, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), sosy [przyprawy], zioła konserwowane [przyprawy], aromaty do żywności, posypki dekoracyjne,.
(210) 513341
(220) 2020 05 08
(731) Genesee & Wyoming Inc., Darien, US
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 26.01.04, 26.01.08, 26.05.01, 26.05.09, 26.07.07, 29.01.13
(510), (511) 37 naprawa i konserwacja pojazdów szynowych,
czyszczenie wagonów towarowych i naprawa lokomotyw,
39 transport kolejowy towarów, leasing platform wagonów
kolejowych.
513460
(220) 2020 05 15
FERT BARTOSZ JVWF RZECZNICY PATENTOWI,
Poznań; JÓŹWIAK BARTOSZ KOLEGIAL BARTOSZ
JÓŹWIAK KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Poznań;
WILIŃSKA-ZELEK ANNA, Baranowo
(540) (znak słowny)
(540) Meet(IP)ing
(510), (511) 35 usługi nawiązywania kontaktów zawodowych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
(210)
(731)

513500
(220) 2020 05 15
TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KASYNO INTERNETOWE

(531)

21.01.01, 21.01.25, 26.02.12, 26.02.16, 27.05.01, 26.11.03,
26.11.12
(510), (511) 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry
automatyczne inne niż na żetony oraz inne niż telewizyjne, gry towarzyskie, gry zręcznościowe, bilardowe, zabawki,
urządzenia do gier elektronicznych innych niż telewizyjne,
urządzenia służące rozrywce do przeprowadzenia gier hazardowych, elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii,
zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty do gier hazardowych, zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier, urządzenia do gier hazardowych, 38 zapewnianie dostępu do witryn
internetowych z grami hazardowymi i zwykłymi, udostępnianie forów online do komunikacji w dziedzinie gier elektronicznych, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów,
tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika,
treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych,
losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych,
loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier w systemie on-line w sieci informatycznej, usługi
związane z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier,
kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych nocnych klubów, usługi kasyn udostępnionych
on-line, poprzez Internet i Intranet, obsługa komputerowych
salonów gier, usługi w zakresie edukacji i rozrywki, usługi
rozrywkowe w dziedzinie gier komputerowych, gier video,
gier interaktywnych, udostępnianie i obsługa gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych w trybie on-line,
organizowanie konkursów, zawodów i turniejów, w tym
pomiędzy uczestnikami gier komputerowych, prowadzenie
klubów gier komputerowych, hazardowych, gier video, gier
interaktywnych, usługi wydawnicze, publikacje elektroniczne on-line, działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie
wyścigów konnych, obsługa urządzeń sportowych, nauka
jazdy konnej, organizowanie imprez piknikowo-festynowych
(wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla dzieci, jazda konna, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych programów,
rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska), organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych,
organizowanie loterii, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjazdów, seminariów,
kongresów, szkoleń, pokazy praktycznego kształcenia, na-
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uczanie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie
wydarzeń z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie
i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury,
publikowanie, edycja i dystrybucja książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków i elektronicznych mediów, obsługa
publikacji elektronicznych online, dostarczanie publikacji
elektronicznych online, publikacja książek elektronicznych
i czasopism online, usługi publikacji elektronicznej, publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, hazardzie,
rozrywce, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi online.
513503
(220) 2020 05 15
TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eKasyno

(210)
(731)

organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska), organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych,
organizowanie loterii, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjazdów, seminariów,
kongresów, szkoleń, pokazy praktycznego kształcenia, nauczanie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie
wydarzeń z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie
i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury,
publikowanie, edycja i dystrybucja książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków i elektronicznych mediów, obsługa
publikacji elektronicznych online, dostarczanie publikacji
elektronicznych online, publikacja książek elektronicznych
i czasopism online, usługi publikacji elektronicznej, publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, hazardzie,
rozrywce, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi online.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 26.01.05, 26.01.12, 27.05.01
(510), (511) 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry
automatyczne inne niż na żetony oraz inne niż telewizyjne, gry towarzyskie, gry zręcznościowe, bilardowe, zabawki,
urządzenia do gier elektronicznych innych niż telewizyjne,
urządzenia służące rozrywce do prowadzenia gier hazardowych, elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące
do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, lottomaty, automaty do gier hazardowych, zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier, urządzenia
do gier hazardowych, 38 zapewnianie dostępu do witryn
internetowych z grami hazardowymi i zwykłymi, udostępnianie forów online do komunikacji w dziedzinie gier elektronicznych, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów,
tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika,
treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych,
losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych,
loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier w systemie on-line w sieci informatycznej, usługi
związane z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier,
kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych nocnych klubów, usługi kasyn udostępnionych
on-line, poprzez Internet i Intranet, obsługa komputerowych
salonów gier, usługi w zakresie edukacji i rozrywki, usługi
rozrywkowe w dziedzinie gier komputerowych, gier video,
gier interaktywnych, udostępnianie i obsługa gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych w trybie on-line,
organizowanie konkursów, zawodów i turniejów, w tym
pomiędzy uczestnikami gier komputerowych, prowadzenie
klubów gier komputerowych, hazardowych, gier video, gier
interaktywnych, usługi wydawnicze, publikacje elektroniczne on-line, działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie
wyścigów konnych, obsługa urządzeń sportowych, nauka
jazdy konnej, organizowanie imprez piknikowo-festynowych
(wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla dzieci, jazda konna, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych programów,
rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
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513592
(220) 2020 05 19
DZIURA RAFAŁ, Zielona Góra
(znak słowno-graficzny)
LA MAFIA

(531) 26.04.22, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 25 apaszki [chustki], czapki [nakrycia głowy],
artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bielizna, bermudy
(szorty), bezrękawniki, czapki bez daszków, kaszkiety, bokserki, kamizelki, kąpielówki, koszule, koszule z krótkimi rękawami, kurtki, kostiumy kąpielowe, kombinezony [odzież],
bluzy z kapturem, bluzki, bandany na szyję, garnitury, szorty [odzież], szlafroki, szale, swetry, stroje plażowe, spodnie
wierzchnie, spódnice, spódnico-spodenki, spodenki, skarpetki, rękawiczki, pulowery, podkoszulki bez rękawów,
podkoszulki sportowe, pasy do przechowywania pieniędzy
[odzież], pelerynki, pikowane kurtki [odzież], piżamy, okrycia wierzchnie [odzież], palta, paski [odzież], odzież gimnastyczna, mundury, narzutki na ramiona, nauszniki [odzież],
ocieplacze, legginsy, majtki, męskie apaszki, kurtki [odzież],
kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, dzianina [odzież], buty sportowe, buty sznurowane, tenisówki,
kurtki skórzane, bluzy dresowe, kurtki dżinsowe, bluzy sportowe, koszule nocne, rajstopy, odzież dziecięca, bielizna dla
niemowląt, żakiety z dzianiny, galowa odzież wieczorowa,
dresy ortalionowe, sukienki damskie, topy [odzież], body
[bielizna], staniki sportowe, obuwie dla kobiet, bluzy polarowe, szorty, kurtki sportowe, maski na oczy, eleganckie
spodnie, bojówki, figi, gorset, podkoszulki, stringi, krawaty,
muszki, obuwie dla mężczyzn, obuwie dla dzieci, spodnie
od dresu, koszule eleganckie.
(210) 513665
(220) 2020 05 20
(731) STOWARZYSZENIE POWER OF SOUL, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Soul Hunters Gospel Choir
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych.
(210) 513703
(220) 2020 05 21
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak graficzny)
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(540)

(531)

(531) 24.01.13, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne,
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne,
produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty
lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne, bakteriobójcze do celów medycznych,
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt,
materiały opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne,
chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy
do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne,
takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.
(210)
(731)
(540)
(540)

Nr ZT38/2020

513720
(220) 2020 05 21
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
Naturell IMMUNO kids

03.13.04, 03.13.05, 05.03.11, 05.07.09, 05.07.21, 11.03.02,
11.03.04, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne,
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny
osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych,
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy
diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne, bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki
lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe,
okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych,
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające,
10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.
(210)
(310)
(731)
(540)
(540)

513736
(220) 2020 05 21
40-2019-0189931 (320) 2019 12 06
(330) KR
Hyundai Motor Company, Seul, KR
(znak słowno-graficzny)
GENESIS

(531) 03.07.17, 24.01.05, 27.05.01
(510), (511) 4 świeczki pachnące, świeczki perfumowane,
knoty do świec, świece.
(210)
(310)
(731)
(540)
(540)

513737
(220) 2020 05 20
40-2019-0189932 (320) 2019 12 06
(330) KR
Hyundai Motor Company, Seul, KR
(znak słowno-graficzny)
GENESIS

(531) 03.07.17, 24.01.05, 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe tabliczki z numerkami, metalowe
tablice rejestracyjne, metalowe zamknięcia butelek, metalowe zakrętki do butelek.

Nr ZT38/2020
(210)
(310)
(731)
(540)
(540)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

513738
(220) 2020 05 21
40-2019-0189938 (320) 2019 12 06
(330) KR
Hyundai Motor Company, Seul, KR
(znak słowno-graficzny)
GENESIS

(531) 03.07.17, 24.01.05, 27.05.01
(510), (511) 14 kółka i breloki do kluczy [kółka do kluczy
z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], kółka i breloki
do kluczy z metali szlachetnych, kółka i breloki do kluczy pokrywane metalami szlachetnymi, wysuwane breloki do kluczy, metalowe kółka i breloki do kluczy, zawieszki do kółek
na klucze, łańcuszki i breloki do kluczy z imitacji skóry, łańcuszki do kluczy jako biżuteria [z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], skórzane breloki do kluczy, plastikowe
breloki i łańcuszki do kluczy, łańcuszki do kluczy [z ozdobami
lub dekoracyjnymi zawieszkami], zawieszki do łańcuszków
na klucze, metalowe łańcuszki do kluczy, zegary golfowe,
spinki do mankietów, skórzane etui na klucze, stopery, zegary i zegarki, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne,
oraz ich części, części i akcesoria do zegarków, zegary samochodowe, biżuteria i metale szlachetne, puchary pamiątkowe z metali szlachetnych, tabliczki pamiątkowe z metali szlachetnych, trofea z metali szlachetnych, wyroby artystyczne
z metali szlachetnych.
(210)
(310)
(731)
(540)
(540)

513740
(220) 2020 05 21
40-2019-0189940 (320) 2019 12 06
(330) KR
Hyundai Motor Company, Seul, KR
(znak słowno-graficzny)
GENESIS
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GENESIS

(531) 03.07.17, 24.01.05, 27.05.01
(510), (511) 39 usługi leasingu pojazdów, wypożyczanie pojazdów wyposażonych w GPS, usługi dostarczania informacji
o drogach i ruchu drogowym, usługi leasingu samochodów
na wynajem, usługi rezerwacji samochodów na wynajem,
usługi transportu samochodowego oraz informacji na temat transportu samochodowego, dostarczanie za pośrednictwem Internetu informacji na temat leasingu pojazdów,
usługi wynajmu samochodów, garaży i parkingów, usługi
wypożyczania aut, usługi wypożyczania pojazdów, usługi
wypożyczania aut na minuty, usługi wzajemnego dowożenia się (udostępniania wolnych miejsce w samochodzie),
usługi pośrednictwa w zakresie wzajemnego dowożenia
się (udostępniania wolnych miejsc w samochodzie), usługi
informacji o ruchu drogowym za pośrednictwem komputerowych sieci komunikacyjnych, usługi śledzenia transportu
kołowego za pośrednictwem komputera [informacja transportowa], usługi dostarczania informacji o statusie operacyjnym pojazdów [informacja transportowa], usługi ostrzegania
o niebezpieczeństwie za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, dotyczące unieruchomionych pojazdów,
usługi dostarczania informacji o położeniu i kierunku poruszania się pojazdów [informacja transportowa - w tym usługi
oferowane przy użyciu satelitarnych systemów nawigacyjnych], usługi dostarczania informacji transportowych za pośrednictwem komputera, usługi dostarczania dotyczących
transportu, usługi parkowania pojazdów, usługi informacji
o warunkach drogowych i ruchu drogowym, usługi informacji o natężeniu ruchu.
513747
(220) 2020 05 21
SHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefów
(540) (znak słowny)
(540) GreenTransit
(510), (511) 9 oprogramowanie do zarządzania dokumentami, system do elektronicznej administracji dokumentów,
42 cyfryzacja dokumentów, digitalizacja dokumentów.
(210)
(731)

(531) 03.07.17, 24.01.05, 27.05.01
(510), (511) 17 gumowe zamknięcia do pakowania butelek.
(210)
(310)
(731)
(540)
(540)

513741
(220) 2020 05 21
40-2019-0189942 (320) 2019 12 06
(330) KR
Hyundai Motor Company, Seul, KR
(znak słowno-graficzny)
GENESIS

(531) 03.07.17, 24.01.05, 27.05.01
(510), (511) 20 niemetalowe tabliczki z numerkami, niemetalowe tablice rejestracyjne, beczki i kadzie drewniane
do zlewania wina, niemetalowe zamknięcia do butelek, stojaki do wina, półki na wino, ramki i ramy do zdjęć i obrazów,
poduszki odciążające szyję, poduszki nadmuchiwane, niemetalowe kółka do kluczy, kołki (dybie) niemetalowe, korki
(zatyczki).
(210)
(310)
(731)

513742
(220) 2020 05 21
40-2019-0189950 (320) 2019 12 06
(330) KR
Hyundai Motor Company, Seul, KR

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

513774
(220) 2020 05 21
40-2019-0189934 (320) 2019 12 06
(330) KR
Hyundai Motor Company, Seul, KR
(znak słowno-graficzny)
GENESIS

(531) 03.07.17, 24.01.05, 27.05.01
(510), (511) 8 noże do cięcia folii, ręczne otwieracze do butelek, klucze do wkręcania i wykręcania korków i kolców
do obuwia golfowego, grabie do bunkrów golfowych, grabie stosowane na polach golfowych.
(210)
(310)
(731)

513775
(220) 2020 05 21
40-2019-0189941 (320) 2019 12 06
(330) KR
Hyundai Motor Company, Seul, KR
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GENESIS

(531) 03.07.17, 24.01.05, 27.05.01
(510), (511) 18 kosmetyczki na przybory toaletowe (sprzedawane bez wyposażenia), kosmetyczki podróżne (sprzedawane bez wyposażenia), etui na klucze, torby, portfele i portmonetki, etui na karty, biznesowe skórzane portfele na wizytówki, etui na wizytówki, teczki i aktówki, torebki-kuferki,
torby ekologiczne [torby wykonane z materiałów wielokrotnego użytku], pokrowce na garnitury, koszule i sukienki, walizki i torby podróżne, przywieszki do bagażu, torby w kompletach podróżnych (wyroby skórzane), parasolki golfowe,
parasole używane w czasie gry w golfa, parasolki, parasole
przeciwsłoneczne, skórzane dekoracje do toreb, skórzane
etui na klucze, torby ze skóry i z imitacji skóry, skórzane teczki i aktówki, plecaki górskie, walizki, torby sportowe, plecaki
sportowe, torebki, parasole.
(210)
(310)
(731)
(540)
(540)

513777
(220) 2020 05 21
40-2019-0189944 (320) 2019 12 06
(330) KR
Hyundai Motor Company, Seul, KR
(znak słowno-graficzny)
GENESIS

(531) 03.07.17, 27.05.01, 24.01.15
(510), (511) 24 pledy podróżne, koce do użytku na wolnym
powietrzu, narzuty, ręczniki używane w czasie gry w golfa,
pledy dwustronne, ręczniki tekstylne, chusteczki tekstylne.
(210)
(310)
(731)
(540)
(540)

513778
(220) 2020 05 21
40-2019-0189945 (320) 2019 12 06
(330) KR
Hyundai Motor Company, Seul, KR
(znak słowno-graficzny)
GENESIS

(531) 03.07.17, 24.01.15, 27.05.01
(510), (511) 25 obuwie golfowe, kolce do obuwia golfowego, korki i ćwieki do obuwia golfowego, torby dostosowane
do obuwia golfowego, przyrządy antypoślizgowe do obuwia golfowego, buty do prowadzenia samochodu, pulowery do gry w golfa, koszule do gry w golfa, spódnice do gry
w golfa, spodnie do gry w golfa, kamizelki do gry w golfa,
odzież do gry w golfa, obuwie, odzież, nakrycia głowy, paski
[odzież], skarpetki, kominiarki.
(210) 513960
(220) 2020 05 26
(731) HAMPTON KATARZYNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT38/2020

(540) SOF687

(531) 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14, 26.13.25
(510), (511) 16 materiały edukacyjne i instruktażowe.
(210) 513966
(220) 2020 05 27
(731) CYGAN GRZEGORZ KOSMED, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ESCORT
(510), (511) 8 ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, pęsety, pincety, nożyczki do skórek wokół paznokcia, maszynki
do strzyżenia do użytku osobistego [elektryczne i nieelektryczne], narzędzia i przyrządy ręczne (ręcznie obsługiwane),
frezy, [narzędzia], narzędzia do wykańczania krawędzi [ręcznie obsługiwane], narzędzia szlifierskie, obsługiwane ręcznie, narzędzia ścierne [przyrządy ręczne], narzędzia skrawające [narzędzia ręczne], pilniki [narzędzia], ręczne narzędzia
do polerowania, wiertarki [narzędzia ręczne], ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt,
przybory do manicure i pedicure, cążki do paznokci, cążki
do skórek, elektroniczne pilniki do stóp, elektryczne polerki
do paznokci, elektryczne szlifierki do pazurów dla zwierząt,
elektryczne urządzenia do polerowania paznokci, zestawy
do manicure, elektryczne, zestawy do pedicure, szlifierki
do pazurów dla zwierząt na baterie, wymienne głowice obrotowe do elektronicznych pilników do paznokci, przybory
do pedikiuru, przybory do manikiuru, przyrządy do usuwania skórek, polerki do paznokci do manicure, polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, pilniki do stóp, pilniki
do paznokci nieelektryczne, pilniki do paznokci, elektryczne,
pilniki do paznokci, obcinacze do paznokci [elektryczne lub
nieelektryczne], nieelektryczne polerki do paznokci, głowice
obrotowe do pilników do stóp do usuwania zrogowaciałej
skóry, elektryczne zestawy do pedicure’u, futerały na przyrządy do manicure, urządzenia elektroniczne do złuszczania
martwego naskórka, frezarki elektryczne do paznokci.
513967
(220) 2020 05 26
FENIKSCHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zambrów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FENIKS CHEMIA.PL
(210)
(731)
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(531) 04.03.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki do czyszczenia pojazdów.
513978
(220) 2020 05 26
FENIKSCHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zambrów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAX JAKOŚĆ GWARANTOWANA

(210)
(731)

(531) 17.02.04, 17.02.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki do czyszczenia pojazdów.
514024
(220) 2020 05 27
018160075
(320) 2019 12 02
(330) EM
FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gumiaki
(210)
(310)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 02.09.04,
02.09.08
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, wyroby czekoladowe, czekoladki, praliny, batony, żelki, żelki
z nadzieniem, gumy do żucia, galaretki (słodycze), galaretki
nadziewane (słodycze), wyroby piekarnicze, wafle, ciastka.
(210)
(731)
(540)
(540)

514079
(220) 2020 05 28
CHORZĘPA MACIEJ PRINTSOFT, Rabka-Zdrój
(znak słowno-graficzny)
PLEXI 4YOU

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 7 urządzenia do grawerowania laserowego,
grawerki laserowe do obróbki drewna, maszyny do obróbki tworzyw sztucznych, 17 laminowany materiał z tworzyw
sztucznych do użytku z materiałami do skomputeryzowanego grawerowania, laminowany materiał z tworzyw sztucznych do użytku z materiałami do mechanicznego grawerowania, 40 grawerowanie laserowe, grawerowanie pieczątek,
usługi grawerowania pieczątek gumowych, usługi grawerowania tabliczek z nazwiskiem, usługi grawerowania pieczęci,
grawerowanie, laminowanie tworzyw sztucznych, drukowanie reklam, nadrukowywanie, na zamówienie, ozdobnych
wzorów na odzież, tworzenie osłon antywirusowych z plexi
na biurko, ladę.
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514137
(220) 2020 05 31
BM WISŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wisła
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR WISŁA

(210)
(731)

(531) 06.01.04, 07.11.01, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, wody, soki, bazy do koktajli bez alkoholu, aperitify
bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje słodowe, koktajle
bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje mrożone na bazie owoców, napoje na bazie
owoców lub warzyw, napoje proteinowe, napoje węglowodanowe, napoje zawierające witaminy, poncz bezalkoholowy, poncz owocowy, bezalkoholowy, niegazowane
napoje bezalkoholowe, sorbety [napoje], wina bezalkoholowe, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje],
koncentraty soków owocowych, mieszane soki owocowe,
mrożone napoje owocowe, napoje owocowe, napoje warzywne, skoncentrowane soki owocowe, soki gazowane,
soki warzywne [napoje], soki owocowe [napoje], gazowana woda mineralna, woda gazowana, woda niegazowana,
woda stołowa, wody mineralne i gazowane, mineralizowane piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwa smakowe, piwo, piwo bezalkoholowe, piwo pszeniczne, piwo
jasne typu ale, piwo pełne jasne, piwo rzemieślnicze, piwo
słodowe, porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], stout
[rodzaj mocnego, ciemnego piwa], brzeczka piwna, brzeczka słodowa, czarne piwo [piwo ze słodu palonego], drinki
na bazie piwa, imitacja piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA),
kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje na bazie piwa, piwo o smaku
kawy, piwo typu koźlak, piwo typu saison, shandy [napój
składający się z piwa i lemoniady], 40 przetwarzanie żywności i napojów, przetwarzanie żywności, przetwarzanie
artykułów spożywczych do użytku w produkcji, usługi browarnicze, warzenie piwa, produkcja cydru na rzecz innych,
produkcja wina na rzecz osób trzecich, usługi destylacji
alkoholu, usługi pasteryzacji żywności i napojów, 43 tymczasowe zakwaterowanie, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, puby,
serwowanie napojów w małych browarniach, serwowanie
napojów w pubach z browarem, usługi ogródków piwnych,
usługi zaopatrzenia w żywność, usługi restauracyjne, usługi
zaopatrzenia w napoje, restauracje z grillem, serwowanie
jedzenia i napojów, usługi barów piwnych, zapewnianie
pomieszczeń na uroczystości, bary, herbaciarnie, kawiarnia,
lodziarnie, restauracje oferujące dania na wynos.
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514139
(220) 2020 06 01
LBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LBE
(510), (511) 7 maszyny do drukowania etykiet, maszyny
do produkcji etykiet, maszyny drukarskie, urządzenia do znakowania towarów, etykieciarki, przemysłowe drukarki atramentowe, 16 drukarki etykiet, datowniki, etykieciarki ręczne,
etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, samoprzylepne etykiety drukowane, naklejki, etykiety papierowe, etykiety samoprzylepne papierowe.
(210)
(731)

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

514169
(220) 2020 06 01
MAKOWSKA RENATA CEDR, Piastów
(znak słowno-graficzny)
Lactusia

(531) 02.03.23, 02.07.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 poduszki nadmuchiwane dla niemowląt
[do celów medycznych], poduszki powietrzne dla niemowląt [do celów medycznych], poduszki do użytku medycznego do podpierania niemowląt w trakcie badania, poduszki
do użytku ortopedycznego, 20 poduszki zapobiegające
zsuwaniu się dla niemowląt, poduszki utrzymujące pozycję
głowy dla niemowląt, poduszki [inne niż do użytku medycznego] do podpierania niemowląt w trakcie badania, poduszki do karmienia niemowląt, 24 pokrowce na poduszki, poszewki na poduszki.
514195
(220) 2020 06 02
RESTAURACJA HALKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HALKA RESTAURACJA PO POLSKU
(510), (511) 43 usługi informacji, doradztwa i rezerwacji
w zakresie dostarczania żywności i napojów, dokonywanie
rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne, dostarczanie informacji o usługach barów, informacja o usługach restauracyjnych, informacje i doradztwo w zakresie
przygotowywania posiłków, bary, bary przekąskowe, bary
sałatkowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], dekorowanie
ciast, dekorowanie żywności, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, herbaciarnie, imprezy
firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], kafeterie [bufety],
kawiarnie, koktajlbary, kontraktowe usługi w zakresie żywności, lodziarnie, oferowanie żywności i napojów w bistrach,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie
bankietów, organizowanie posiłków w hotelach, pizzerie,
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków,
przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywanie
żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, puby,
restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, rzeźbienie w jedzeniu, serwowanie
(210)
(731)
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jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych,
serwowanie napojów w małych browarniach, serwowanie napojów w pubach z browarem, serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności
i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, serwowanie żywności i napojów
w sklepach z pączkami, serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, snack-bary, stołówki, usługi barów
i restauracji, usługi barów kawowych, usługi barów piwnych,
usługi barów z fajkami wodnymi, usługi barów z sokami,
usługi barowe, usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi
doradców w zakresie win, usługi herbaciarni, usługi kawiarni, usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], usługi
klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi
koktajlbarów, usługi mobilnych restauracji, usługi obiektów
gościnnych [posiłki i napoje], usługi ogródków piwnych,
usługi osobistych kucharzy, usługi prywatnego klubu kolacyjnego, usługi prywatnego klubu picia, usługi restauracji
fast-food, usługi restauracji hotelowych, usługi restauracji
serwujących tempurę, 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 snack-barów, usługi
świadczone przez bary bistro, usługi w zakresie bankietów,
usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi w zakresie
dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie
kantyn, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi
w zakresie pubów, usługi w zakresie restauracji [brasserie],
usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia
w napoje, usługi zaopatrzenia w żywność, winiarnie, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, zapewnianie żywności
i napojów w restauracjach, wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia
i napojów, wynajem lad kuchennych do przygotowywania
posiłków do bezpośredniego spożycia, wynajem sprzętu
do gotowania do celów przemysłowych, wynajem zastaw
stołowych, wynajem zlewozmywaków kuchennych, wynajem zlewozmywaków kuchennych do użytku komercyjnego, wypożyczanie automatów do napojów, wypożyczanie
blatów kuchennych, wypożyczanie fontann czekoladowych,
wypożyczanie fontann z napojami, wypożyczanie krzeseł
do wnętrz, wypożyczanie krzeseł i stołów, wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie maszyn do waty cukrowej, wypożyczanie mebli,
bielizny stołowej i zastawy stołowej, wypożyczanie mebli,
wypożyczanie mebli dla hoteli, wypożyczanie mebli na konferencje, wypożyczanie mebli na prezentacje, wypożyczanie
mebli na wystawy, wypożyczanie naczyń, wypożyczanie
naczyń stołowych, wypożyczanie podgrzewaczy do potraw, wypożyczanie przyborów kuchennych, wypożyczanie
stołów do wnętrz, wypożyczanie szklanych naczyń, wypożyczanie sztućców, wypożyczanie umeblowania, wypożyczanie urządzeń do gotowania, wypożyczanie urządzeń
do popcornu, wypożyczanie urządzeń gastronomicznych,
wypożyczanie wyposażenia wnętrz, wypożyczanie wyposażenia barowego, wypożyczanie wyposażenia meblowego,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne, udostępnianie obiektów na imprezy i tymcza-

Nr ZT38/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

sowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia,
usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości,
wynajem budynków przenośnych, wynajem konstrukcji namiotowych, wynajem pawilonów, wynajem pomieszczeń
na przyjęcia towarzyskie, wypożyczanie dużych namiotów,
wypożyczanie namiotów.
(210)
(731)
(540)
(540)

514202
(220) 2020 06 02
KSIĄŻCZYK BEATA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
WŁOSKI TEMAT DONPALERMO

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie restauracjami dla osób trzecich,
doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji
w oparciu o umowę franczyzy, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania restauracji, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
prowadzenia restauracji, wsparcie w dziedzinie zarządzania
biznesowego w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, reklama banerowa, reklama, 43 usługi restauracyjne,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
zapewnianie żywności i napojów w restauracja.
(210)
(731)
(540)
(540)

514216
(220) 2020 06 01
DAŁEK MACIEJ ADAM P.P.H.U. MILLTEX, Bąków Górny
(znak słowno-graficzny)
Mąka Łowicka z łowickich zbóż
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(540) Bankier GROUP

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi
ubezpieczeniowe, usługi w zakresie wycen, wydawanie kart
przedpłaconych i bonów, ubezpieczenia, usługi w zakresie
nieruchomości, usługi w zakresie depozytów przedmiotów
wartościowych, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, ściąganie należności i faktoring,
usługi finansowania, usługi inwestycyjne, usługi udzielania
pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, administracja w zakresie przyjmowania depozytów, administrowanie finansami, administrowanie finansowe w zakresie prywatnego
ubezpieczenia kosztów leczenia dentystycznego, administrowanie finansowe planami emerytalnymi pracowników,
administrowanie planami emerytalnymi, administrowanie
przedpłaconymi planami opieki zdrowotnej, administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, administrowanie
w zakresie funduszy powierniczych, alokacja aktywów, badania finansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem, badanie
wypłacalności finansowej, banki z dostępem bezpośrednim
np. przez Internet lub telefon [home banking], bankowe
usługi przyjmowania depozytów, detaliczne usługi finansowe, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem
[finansowym], działalność finansowa, dostarczanie kapitału
inwestycyjnego, doradztwo związane z pomocą finansową
do celów edukacyjnych, elektroniczna bankowość poprzez
globalną sieć komputerową [bankowość internetowa], emisja przenoszalnych papierów handlowych.
514223
(220) 2020 06 02
BANKIER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Tomaszów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bankier

(210)
(731)

(531) 05.07.02, 05.07.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 mąka, mąka spożywcza, mąka pszenna, mąka
żytnia, mąka razowa, mąka graham, 31 otręby pszenne,
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa mąki, mąki spożywczej,
mąki pszennej, mąki żytniej, mąki razowej, mąki graham,
otrębów pszennych.
514222
(220) 2020 06 02
BANKIER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Tomaszów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi
ubezpieczeniowe, usługi w zakresie wycen, wydawanie kart
przedpłaconych i bonów, ubezpieczenia, usługi w zakresie
nieruchomości, usługi w zakresie depozytów przedmiotów
wartościowych, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, ściąganie należności i faktoring,
usługi finansowania, usługi inwestycyjne, usługi udzielania
pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, administracja w zakresie przyjmowania depozytów, administrowanie finansami, administrowanie finansowe w zakresie prywatnego
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ubezpieczenia kosztów leczenia dentystycznego, administrowanie finansowe planami emerytalnymi pracowników,
administrowanie planami emerytalnymi, administrowanie
przedpłaconymi planami opieki zdrowotnej, administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, administrowanie
w zakresie funduszy powierniczych, alokacja aktywów, badania finansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem, badanie
wypłacalności finansowej, banki z dostępem bezpośrednim
np. przez Internet lub telefon [home banking], bankowe
usługi przyjmowania depozytów, detaliczne usługi finansowe, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem
[finansowym], działalność finansowa, dostarczanie kapitału
inwestycyjnego, doradztwo związane z pomocą finansową
do celów edukacyjnych, elektroniczna bankowość poprzez
globalną sieć komputerową [bankowość internetowa], emisja przenoszalnych papierów handlowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

514357
(220) 2020 06 03
CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna
(znak słowno-graficzny)
JESTEŚMY Z POLSKI WSPIERAMY POLSKICH
PRODUCENTÓW

(210)
(731)
(540)
(540)
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514427
(220) 2020 06 05
SANETRNIK GRZEGORZ PANEL-POL, Kraków
(znak słowno-graficzny)
PANEL-POL

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie paneli, podłóg drewnianych, drzwi, okien, listew ściennych i podłogowych, sztukaterii wewnętrznej oraz materiałów i urządzeń przeznaczonych do ich montażu, czyszczenia
i konserwacji, 37 instalowanie drzwi i okien, montaż i układanie paneli i podłóg drewnianych, montaż listew ściennych
i podłogowych oraz sztukaterii wewnętrznej, naprawa i konserwacja paneli i podłóg drewnianych, drzwi i okien, wypożyczanie maszyn do czyszczenia i konserwacji podłóg, paneli, drzwi i okien, usługi w zakresie powlekania podłóg, paneli.
514430
(220) 2020 06 05
PRZYBYSZ KAZIMIERZ NATURAL FIBERS ADVANCED
TECHNOLOGIES, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) BENTOPROTECT
(510), (511) 5 środki do dezynfekcji, środki do odkażania.
(210)
(731)

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

514522
(220) 2020 06 08
BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
La Chocolatiere

(531)

02.09.15, 05.03.13, 24.03.07, 24.03.12, 24.03.14, 25.05.01,
26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy, preparaty do regulacji wzrostu roślin, adiuwanty jako substancje pomocnicze środków ochrony roślin, środki powierzchniowo czynne, środki zwilżające,
5 pestycydy, herbicydy, fungicydy, insektycydy, zoocydy,
zaprawy nasienne.
(210) 514425
(220) 2020 06 04
(731) WOLIŃSKI KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VOTUMCONNECT ENERGY
(510), (511) 11 pompy ciepła do przetwarzania energii,
36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, koszty naprawy - wycena, majątek nieruchomy - oszacowanie, wycena, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, oszacowanie, wycena majątku nieruchomego, pożyczki - usługi finansowe, doradztwo
w sprawach odszkodowań, ubezpieczeń, informacje w sprawach odszkodowań, ubezpieczeń, 37 instalacja systemów
paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, instalacja systemów paneli słonecznych
zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych,
konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów,
szkoleń, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów.

(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.01, 25.07.01
(510), (511) 29 batoniki na bazie owoców i orzechów, batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, batony na bazie orzechów i nasion, batony spożywcze na bazie
orzechów, bita śmietana, bita śmietana do dekoracji na bazie
produktów mlecznych, chipsy na bazie warzyw, chipsy owocowe, chipsy warzywne, desery jogurtowe, desery mleczne,
desery na bazie sztucznego mleka, desery owocowe, desery
wykonane z produktów mlecznych, dipy na bazie produktów
mlecznych, dżemy, dżemy i marmolady owocowe, galaretki, koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych,
krem cytrynowy, krem na bazie masła, marmolada, mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów
przetworzonych, mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, mleczne
produkty, nadzienia na bazie owoców do placków i ciast,
napoje mleczne, napoje mleczne z kakao, napoje na bazie
mleka o smaku czekolady, puddingi na bazie mleka, śmietana,
30 aromaty do ciast, aromaty do napojów, aromaty do żywności, aromaty w formie sosów w proszku, artykuły żywnościowe
zawierające czekoladę jako podstawowy składnik, babeczki,
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bagietki z nadzieniem, bajgle, batoniki, batony czekoladowe,
bezy, biszkopty, błyskawiczne mieszanki do lodów, błyskawiczne mieszanki do puddingu, budyń w proszku, budynie
deserowe, bułeczki, bułeczki z czekoladą, bułeczki z kremem,
bułki, bułki nadziewane, chałwa, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, ciasta, ciasta czekoladowe, ciasta gotowe do pieczenia,
ciasteczka, ciasteczka w proszku, ciastka, ciastka czekoladowe,
ciastka w polewie o smaku czekoladowym, ciasto do pieczenia ciastek, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, czekolada mleczna, czekolada
na polewy lub posypki, czekolada pitna, czekolada w proszku,
czekoladki, czekoladowa kawa, czekoladowe dodatki smakowe, czekoladowe fondue, czekoladowe napoje spożywcze
nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, czekoladowe
ozdoby do ciast, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, dekoracje cukiernicze do ciast, dekoracje z czekolady
do wyrobów cukierniczych, dekoracje z czekolady na choinki,
desery czekoladowe, desery lodowe, desery z muesli, dodatki
smakowe do napojów inne niż olejki eteryczne, dodatki smakowe i przyprawy, dodatki smakowe w postaci zagęszczonych
sosów, eklerki, ekstrakty czekoladowe, ekstrakty czekoladowe
do przygotowywania napojów, ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe
inne niż olejki eteryczne, ekstrakty z kakao do stosowania
jako aromaty do artykułów spożywczych, ekstrakty z kakao
do stosowania jako aromaty do napojów, esencje czekoladowe do przyrządzania napojów, foremki z czekolady do wypełniania, gofry, gofry czekoladowe, gofry z polewą czekoladową,
gorąca czekolada, gotowe desery na bazie czekolady, gotowe
desery jako wyroby cukiernicze, gotowe do spożycia puddingi, gotowe kakao i napoje na bazie kakao, gotowe mieszanki
do pieczenia, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów,
gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe sosy, imitacje kremu
budyniowego, jagody pokryte czekoladą, jajka czekoladowe,
kakao, kakaowe napoje, kawa, kawałeczki czekolady do deserów, kawałki ciast, krem budyniowy w proszku, kremy czekoladowe, kremy czekoladowe do smarowania, lodowe słodycze,
lodowe wyroby cukiernicze, lody, lody zawierające czekoladę,
lukier, lukier do polewania ciast, masa cukrowa, mieszanka
błyskawiczna do pączków, mieszanka do ciasta, mieszanki
błyskawiczne do naleśników, mieszanki czekolady na gorąco, mieszanki do kremu budyniowego, mieszanki do lodów,
mieszanki do lukrowania, mieszanki do przygotowywania
ciasteczek czekoladowych typu brownie, mieszanki do przyrządzania produktów lodowych, mieszanki do sporządzania
sosów, mieszanki do wypieku muffinek, mieszanki gotowe
do pieczenia, mieszanki kakaowe, mieszanki na ciastka, mieszanki na lukier, musy, musy czekoladowe, musy deserowe,
nadzienia czekoladowe do wyrobów piekarniczych, nadzienia
na bazie czekolady, nadzienie do słodyczy, nadziewana czekolada, napoje czekoladowe, napoje gazowane na bazie kawy,
kakao lub czekolady, napoje kawowe, napoje na bazie kakao,
napoje o smaku czekoladowym, napoje w proszku zawierające kakao, napoje zawierające czekoladę, nielecznicze mączne
wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające imitację czekolady, nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, orzechy
w czekoladzie, owoce w polewie czekoladowej, pasty czekoladowe, pierniczki, piernik, placki, płatki śniadaniowe, polewa
lub posypka czekoladowa, polewa w postaci syropu, polewy
cukiernicze, polewy do lodów, polewy o smaku czekoladowym, posypka czekoladowa, pralinki, praliny wytworzone
z czekolady, praliny z płynnym nadzieniem, praliny z waflem,
preparaty aromatyczne do lodów, preparaty aromatyczne
do cukierków, preparaty aromatyczne do wypieków, preparaty do ciast, preparaty do produkcji słodyczy, preparaty do sporządzania napojów czekoladowych, preparaty do sporządza-
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nia sosów, preparaty do wyrobu produktów piekarniczych,
preparaty na bazie kakao, preparaty przyprawowe, produkty
cukiernicze uformowane z czekolady, produkty na bazie czekolady, produkty spożywcze z cukru do przyrządzania deserów, proszek do pieczenia, proszki do wyrobu ciast, przekąski
składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przyprawy
spożywcze, puddingi, puddingi w proszku, składniki na bazie
kakao do produktów cukierniczych, słodkie dekoracje do ciast,
słodycze czekoladowe, słodycze nielecznicze, sorbety, sos
czekoladowy, sos w proszku, sosy, substytuty czekolady, syrop
czekoladowy, syrop smakowy, syrop spożywczy, sztuczna czekolada, toffi, trufle czekoladowe, wafle czekoladowe, wyroby
cukiernicze, wyroby cukiernicze o smaku czekolady, wyroby
cukiernicze z czekolady, wyroby czekoladowe do dekoracji
ciast, wyroby lodowe, wyroby piekarnicze, wyroby z kakao,
32 bazy do koktajli bez alkoholu, koktajle bezalkoholowe,
mieszanki do sporządzania napojów, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, preparaty rozpuszczalne
do sporządzania napojów, proszki do sporządzania napojów,
syropy do napojów.
(210)
(731)
(540)
(540)

514567
(220) 2020 06 09
TKACZYŃSKA MARIA FIZJOTERAPIA, Działoszyn
(znak słowno-graficzny)
Fizjo Baby

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 44 usługi medyczne, fizjoterapia, usługi w zakresie opieki zdrowotnej, prywatne kliniki medyczne, przychodnie lekarskie, pomoc medyczna, medycyna estetyczna, opieka medyczna i ambulatoryjna, usługi lekarzy specjalistów,
usługi pielęgniarskie, usługi w zakresie higieny i urody dla
ludzi, leczenie ludzi poprzez bodźce termiczne, kinetyczne,
mechaniczne, elektryczne, świetlne oraz chemiczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

514636
(220) 2020 06 10
GRABOWSKI GRZEGORZ STALL, Szczawno-Zdrój
(znak słowno-graficzny)
GDAŃSK-LOVE WODY NIE LEJEMY

30
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(531)

02.01.12, 02.01.23, 03.09.24, 25.07.01, 25.07.25, 27.05.01,
29.01.15, 26.11.14, 25.05.25
(510), (511) 33 likiery, napoje alkoholowe, wódka.
(210)
(731)
(540)
(540)

514706
(220) 2020 06 14
TRANSBUD NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Reda
(znak słowno-graficzny)
transbud EKOGROSZEK WULKAN EKOLOGICZNY
ENERGETYCZNY WYDAJNY WARTOŚĆ OPAŁOWA
24-26 MJ/KG UZIARNIENIE 5-25 MM SPIEKALNOŚĆ
RI 0-10 Przechowywanie produktu: Zaleca się
przechowywać pod zadaszeniem. Chronić
przed bezpośrednim działaniem warunków
atmosferycznych. Zapakowano przez: TRANSBUD
e-mail: transbud@transbud.biz

(531)

27.05.01, 26.01.06, 27.07.01, 25.01.19, 29.01.13, 26.04.02,
26.04.16, 26.04.17, 26.04.18, 01.01.05
(510), (511) 4 węgiel-ekogroszek.
514718
(220) 2020 06 12
Societe Cooperative Groupements D’Achats Des
Centres LECLERC, Ivry sur Seine, FR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) €.C.O.+ Ekonomia Codziennych Oszczędności

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne do użytku w przemyśle
motoryzacyjnym, płyny i produkty do konserwacji silników,
chłodziwa do silników pojazdów, preparaty zapobiegające
zagotowaniu się chłodziwa silnikowego, odmrażacze w płynie, płyny do odmrażania szyb samochodowych, chłodziwa
w płynie, produkty do oczyszczania lub zmiękczania wody,
produkty usuwające kamień kotłowy, nie do użytku domowego, produkty chemiczne do uzdatniania wody w basenach, produkty odtłuszczające i detergenty stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania tapet,
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substancje kleiste (podkładowe, wykańczające, apretura),
kleje ciekłe nie do artykułów papierniczych ani nie do użytku
domowego, kleje do tapet, kleje do płytek, kleje (spoiwa, lepiszcza) do zastosowań przemysłowych, substancje klejące
nie do artykułów papierniczych ani nie do użytku domowego, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, mieszanki do gaszenia ognia, preparaty do odpuszczania i do lutowania, materiały garbarskie, substancje do stosowania na ściany w celu
zapobiegania zawilgoceniom wewnątrz i na zewnątrz, produkty chemiczne do zastosowań w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, nawozy doglebowe (naturalne i sztuczne), ziemia doniczkowa, substancje klejące do szczepienia drzew,
środki do wypełniania ubytków w drzewach [leśnictwo],
maść ogrodnicza do szczepienia drzew, chlor do basenów
pływackich, produkty chemiczne do użytku w basenach,
bezchlorowe mieszaniny utleniające do basenów, produkty
chemiczne do oczyszczania wody do stosowania w basenach, substancje chemiczne do konserwacji żywności, 2 farby, pokosty, lakiery, preparaty przeciwrdzewne, produkty
ochronne do drewna, barwniki, zaprawy, surowe naturalne
żywice, metale w postaci folii i proszku dla malarzy, dekoratorów i artystów, barwniki do żywności, farby drukarskie, tusz
do apretur dla skór, powłoki (farby), 3 preparaty wybielające
i substancje do stosowania w praniu, preparaty i produkty
do czyszczenia, polerowania, odtłuszczania oraz ścierne, preparaty i przybory do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów
i ich części, woda Javelle’a, odplamiacze, zmiękczacze tkanin
do stosowania w praniu, produkty do usuwania farby, papier
ścierny szmerglowy, preparaty do usuwania rdzy, roztwory
do szorowania, preparaty do usuwania kamienia kotłowego
do użytku domowego, detergenty nie do stosowane w procesach produkcyjnych ani nie do użytku medycznego, preparaty do udrażniania rur odpływowych, woski do podłóg,
wosk do obuwia, płyny do czyszczenia szyb samochodowych, produkty do czyszczenia szyb samochodowych, produkty do czyszczenia okularów i wyrobów optycznych, produkty czyszczące do samochodów, produkty wspomagające prasowanie i apreturę płótna, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła do twarzy, mydła złuszczające do ciała i twarzy,
płyny złuszczające do ciała i twarzy, wyroby perfumeryjne,
wody kolońskie, perfumy, dezodoranty (wyroby perfumeryjne), produkty i preparaty toaletowe (nie do użytku medycznego), wody toaletowe, mleczka oczyszczające, olejki eteryczne, preparaty do makijażu i demakijażu, kosmetyki, produkty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, mianowicie, preparaty do usuwania makijażu, płatki nasączone preparatem
do zmywania makijażu oczu, wata kosmetyczna, maseczki
kosmetyczne upiększające, zabarwione bazy i podkłady pod
makijaż, żele kosmetyczne do twarzy, brokat do włosów, produkty kosmetyczne do odchudzania, produkty kosmetyczne
do kąpieli, produkty kosmetyczne do opalania skóry, produkty dla pielęgnacji, piękna i zdrowia włosów, lotiony do włosów, szampony, produkty do koloryzacji i farbowania włosów, spraye do włosów, wosk do usuwania włosów, wosk
do depilacji, kremy do depilacji, produkty do golenia, płyny
po goleniu, kremy do golenia, preparaty do czyszczenia zębów, za wyjątkiem preparatów do profesjonalnego użytku
przez stomatologów, spraye odświeżające oddech, lakiery
do paznokci i preparaty do usuwania lakieru do paznokci,
szampony dla zwierząt domowych, kosmetyki dla zwierząt,
pumeks, kamień polerski, kadzidełka, drewno zapachowe,
mieszanki zapachowe potpourri, 4 oleje i smary przemysłowe, lubrykanty, oleje silnikowe, paliwa, oleje napędowe,
świece i knoty (do oświetlania), świece, świeczki zapachowe,
podpałki, paliwo w postaci brykietów, denaturat, miał węglowy [paliwo], drewno opałowe, tłuszcz do skór, mieszaniny
pochłaniające, zwilżające i wiążące pył, 5 produkty weteryna-
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ryjne z wyjątkiem dentystycznych, produkty higieniczne
do użytku medycznego i do higieny intymnej, z wyjątkiem
dentystycznych, dietetyczne substancje, napoje i żywność
do użytku medycznego, medyczne preparaty odchudzające, napary lecznicze, herbatki ziołowe, preparaty witaminowe, preparaty zawierające pierwiastki śladowe dla ludzi
i zwierząt, suplementy odżywcze do użytku medycznego,
mineralne suplementy diety, żywność i mleko w proszku dla
niemowląt, materiały opatrunkowe, z wyjątkiem dentystycznych, środki bakteriobójcze, środki do dezynfekcji do celów
medycznych lub higienicznych, inne niż mydła, środki do leczenia oparzeń, preparaty do ochrony przed słońcem, maści
na oparzenia słoneczne, wata higroskopijna, wkładki higieniczne, podpaski higieniczne, pieluchy i majtki higieniczne,
tampony higieniczne, wkładki laktacyjne, produkty do sterylizacji, dezodoranty nie do użytku osobistego, roztwory
do soczewek kontaktowych, preparaty oczyszczające powietrze, preparaty przeciw owadom, fungicydy, herbicydy,
środki do zwalczania roślin, chwastów, środki do tępienia
szkodników, środki chwastobójcze, preparaty przeciw
mchom, przeciwpasożytnicze obroże dla zwierząt, odstraszacze na psy, środki do mycia zwierząt, pieluchomajtki dziecięce z papieru lub celulozy, 6 drobne wyroby metalowe, artykuły metalowe, śruby, wkręty, gwoździe, elementy złączne,
artykuły do montażu i mocowania, materiały budowlane
walcowane i odlewane, elementy budowlane ujęte w tej klasie, pudła, pudełka, skrzynie i pojemniki, rączki i uchwyty
do narzędzi, konstrukcje nośne szklarni, szklarnie, silosy, wieszaki na ubrania, stojące i ścienne, siatki i kratownice z drutu,
części łączące, zawory (inne niż części maszyn), urządzenia
do nawijania, kadzie, zbiorniki, podłogi, siatki, ogrodzenia,
okratowania, panele budowlane, pergole, bramy, drzwi garażowe, bariery, paliki, rurki, klamki drzwiowe, drzwi, rygle
(zamki), zamki, drabiny, drabiny ze stopniami, drabiny
ze stopniami metalowe, składane schodki, sejfy, skrzynki
pocztowe, kable nieelektryczne, okiennice, okna, rynny, kanały ściekowe, konstrukcje metalowe [budownictwo], gzymsy, profile sztukatorskie do gzymsów, kątowniki stalowe, klucze, boazeria, dachówki, kratki odpływowe, rusztowania,
schody, wzmocnienia, rury, rury giętkie metalowe, przepierzenia, kołki ustalające, osprzęt i armatura metalowa, zawiasy,
wsporniki montażowe, kątowniki, haki, pasy, łańcuchy, bramki, stojaki wystawowe, karnisze, balustrady szklane, uchwyty
i poręcze pod prysznic, z metalu, szczypce, krążki linowe będące częściami maszyn, gałki (uchwyty), rury miedziane, cynkowe, stalowe do instalacji wodociągowych, odpływowych,
grzewczych, uzdatniających wodę i instalacji gazowych, płyty nawierzchniowe, płytki, łańcuchy dla bydła, pułapki na dzikie zwierzęta, pudła i pudełka metalowe, nieelektryczne kable z metalu, kłódki, schodnie z metalu, łańcuchy z metalu,
skrzynie z metalu, drut wiązałkowy metalowy do zastosowania w rolnictwie, altany, wiatrowskazy, statuetki i figurki z metali nieszlachetnych, baseny do pływania [konstrukcje metalowe], wszystkie wyżej wymienione towary wykonane z metalu, 7 maszyny i obrabiarki, pompy nawadniające będące
maszynami, pompy odpływowe, pompy wiertnicze, betoniarki (maszyny), wciągniki [wielokrążki], sprężarki (maszyny),
przyrządy i narzędzia dla rolnictwa i ogrodnictwa, z wyjątkiem ręcznych, maszyny rolnicze, elewatory rolnicze, kosiarki
do trawy (maszyny), kosiarki do trawy silnikowe, elektryczne
maszyny i urządzenia do czyszczenia, urządzenia do mycia,
maszyny do prania, pralki, maszyny do zmywania naczyń,
zmywarki do naczyń, koszyki na sztućce do zmywarek do naczyń, wielozadaniowe myjki parowe, urządzenia do czyszczenia wykorzystujące parę, odkurzacze centralne, odkurzacze, odkurzacze elektryczne, worki do odkurzaczy, końcówki
do odkurzaczy, odkurzacze do zbierania płynów, szczotki
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do odkurzaczy, papierowe worki do odkurzaczy, tekturowe
worki do odkurzaczy, rury do odkurzaczy, filtry i worki do odkurzaczy, plastikowe worki do odkurzaczy, uniwersalne urządzenia czyszczące wysokociśnieniowe, elektryczne urządzenia czyszczące strumieniem powietrza, elektryczne maszyny
do polerowania parkietów, elektryczne maszyny do prania
dywanów metodą szamponowania, myjki wysokociśnieniowe, aparaty spawalnicze gazowe, lutownice, przyrządy
do mycia okien, pulweryzatory (maszyny), maszyny do witryfikacji, aparatura spawalnicza nieelektryczna, wiertarki, piły
elektryczne, tarki elektryczne, szlifierki, ręczne szlifierki elektryczne, elektryczne ściągacze tapet, wkrętarki elektryczne,
końcówki do wkrętarek elektrycznych, płyty ścierne [części
maszyn lub elektronarzędzi], agregaty prądotwórcze, pistolety do malowania natryskowego, pompy do basenów, odkurzacze basenowe, odkurzacze automatyczne do basenów,
pompy podnośnikowe do ścieków, aparatura spawalnicza
elektryczna, filtry silnikowe, filtry powietrza do silników
i agregatów prądotwórczych, świece zapłonowe do silników
spalinowych, świece grzewcze do silników Diesla, filtry paliwa, elektryczne urządzenia kuchenne do mielenia, mieszania, kruszenia, ubijania, tarcia, mielenia, cięcia, obierania, ubijania, emulgowania i wytłaczania, roboty kuchenne, roboty
kuchenne elektryczne, elektryczne narzędzia kuchenne, narzędzia kuchenne [przybory elektryczne], elektryczne tarki
kuchenne, miksery [przyrządy kuchenne], elektryczne kruszarki do użytku kuchennego, urządzenia do wyrabiania ciasta [elektryczne maszyny kuchennej, suszarki do sałaty [elektryczne przyrządy kuchenne], elektryczne krajalnice do użytku kuchennego, elektryczne roboty kuchenne do użytku
domowego, elektryczne przyrządy kuchenne do krojenia
żywności, elektryczne krajalnice, mini urządzenia do siekania, miksowania, ostrza do robotów kuchennych, pompy
do piwa, otwieracze do puszek [maszyny], elektryczne noże
kuchenne, noże elektryczne, ostrza do noży elektrycznych,
ostrzałki do noży elektrycznych, tasaki (elektryczne) do użytku domowego, maszyny do kruszenia lodu, maszyny do mycia garnków, elektryczne przyrządy kuchenne do produkcji
bitej śmietany, elektryczne roboty kuchenne do przygotowywania żywności dla niemowląt, maszyny do przygotowywania żywności inne niż urządzenia do gotowania [elektryczny sprzęt kuchenny], elektryczne trzepaczki do żywności, przybory elektryczne do mieszania płynów, suszarki wirowe, maszyny do tarcia warzyw, obieraczki elektryczne,
elektryczne młynki do przypraw, elektryczne młynki
do kawy, elektryczne obieraczki do owoców, otwieracze
do puszek (elektryczne), młynki do soli i pieprzu, inne niż
ręczne, roboty kuchenne, elektryczne miksery z misą
do użytku domowego, elektryczne blendery do użytku domowego, maszyny filtrujące, wkłady do maszyn filtrujących,
kompresory do lodówek, sprzęt do szycia materiałów włókienniczych i skórzanych, mianowicie maszyny do szycia,
elektryczne maszyny do szycia, wertykulatory, nożyce do żywopłotu [maszyny], elektryczne przycinarki do trawników,
8 narzędzia i przybory sterowane ręcznie, narzędzia do majsterkowania, narzędzia do perforowania, obcęgi, szczypce,
narzędzia montażowe, lewarki uruchamiane ręcznie, maszyny do usuwania/zdzierania, zdzieraki, młotki, skrobaki, narzędzia hydrauliczne, rozpylacze środków owadobójczych (narzędzia), noże (z wyjątkiem noży elektrycznych i chirurgicznych), narzędzia do płytek, przecinacze, zgrabiarki do trawy,
świdry, ręczne narzędzia i przyrządy do obróbki podłóg i wykładzin podłogowych, narzędzia ręczne, narzędzia precyzyjne, pasy do narzędzi [uchwyty], młoty dwuręczne, piły [narzędzia], szczotki druciane [narzędzia ręczne], tarniki [narzędzia], pistolety [narzędzia ręczne], szlifierki ręczne, klucz
do świec zapłonowych, zapadki, klucze nasadowe, klucze
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francuskie, klucze nastawne, klucze do rur, klucze dynamometryczne, klucze uniwersalne, giętkie klucze do głowic, klucze [narzędzia ręczne], pincety, klucze nastawne [narzędzia
ręczne], klucze zapadkowe [narzędzia ręczne], śrubokręty,
pęsety, urządzenia do dekantacji cieczy (narzędzia ręczne),
uchwyty narzędziowe, narzędzia ręczne i przyrządy ogrodnicze i rolnicze, narzędzia ogrodnicze, motyki ogrodowe, motyki, pazurki, widły, grabie, łopaty, łopaty torfowe, szpadle,
kilofy, ręczne podkaszarki do trawy, siewniki (narzędzia),
urządzenia rozprowadzające (narzędzia), narzędzia ręczne,
a mianowicie aeratory do trawników, walce do trawników,
przycinarki krawędziowe, ręczne kosiarki do trawy, nożyce,
sekatory, nożyce do gałęzi, nożyce ogrodnicze do przycinania, sierpaki, siekiery, narzędzia do szczepienia, nożyce ogrodowe, nożyczki, nożyczki dla dzieci, uchwyty do nożyczek,
wyroby nożownicze, widelce i łyżki, narzędzia do przygotowywania żywności, noże i sztućce kuchenne, sztućce dla niemowląt, sztućce stołowe dla dzieci, sztućce stołowe [noże,
widelce i łyżki], srebro stołowe [noże, widelce i łyżki], noże
kuchenne, noże kuchenne nieelektryczne, japońskie noże
kuchenne do siekania, noże kuchenne o cienkich ostrzach,
noże kuchenne do filetowania ryb, noże do usuwania kości,
noże do chleba, noże do steków, ostrzałki, noże do ostryg,
krajarki do czosnku, przyrządy do grillowania, noże użytkowe, osłonki do noży, noże do obierania, futerały na noże,
noże do owoców, noże stołowe, tasaki do mięsa [tasaki rzeźnicze], rębaki [noże], nożyczki do użytku kuchennego, łopatki
z dużymi otworami [przybory kuchenne], sztućce jednorazowe z tworzywa sztucznego, obieraczki do warzyw [noże],
noże do pizzy, krajalnice do jajek, noże do warzyw, pałeczki
chińskie, widelce do sałatek, widelce do fondue, widelce
do homarów, widelce do mięsa, widelce do ślimaków, tasaki
do siekania mięsa (narzędzia ręczne), przecinacze, moździerze do tłuczków [narzędzia ręczne], otwieracze do ostryg,
scyzoryki, tłuczki do moździerzy, ręczne otwieracze do pojemników i otwieracze do garnków do użytku w gospodarstwie domowym lub użytku domowego, przyrządy do cięcia i usuwania włosów, a mianowicie, urządzenia do strzyżenia włosów, pęsety do usuwania włosów, lokówki, elektryczne żelazka do kręcenia włosów, maszynki do golenia, etui
do maszynek do golenia, osłonki do golarek, paski skórzane
do ostrzenia, maszynki elektryczne, maszynki wibracyjne
do golenia, ostrza do golarek elektrycznych, skrzynki przeznaczone specjalnie do ostrz do golarek, ostrzałki do golenia
(ręczne), elektryczne lub nieelektryczne urządzenia do usuwania włosów, aparaty elektryczne do usuwania włosów
metodą elektrolizy, urządzenia elektryczne do cięcia i pielęgnacji brody, maszynki do strzyżenia włosów, maszynki
do strzyżenia brody, elektryczne i nieelektryczne maszynki
do strzyżenia włosów do użytku osobistego, maszynki
do strzyżenia włosów w nosie, maszynki do strzyżenia włosów sterowane ręcznie, fryzjerskie maszynki do strzyżenia
włosów sterowane elektrycznie do użytku osobistego [instrumenty ręczne], maszynki do strzyżenia włosów sterowane elektrycznie [instrumenty ręczne], nożyczki do włosów,
otwieracze do puszek [narzędzia ręczne], prostownice, żelazka elektryczne, 9 urządzenia i przyrządy naukowe, urządzenia i przyrządy żeglarskie, urządzenia i przyrządy geodezyjne, urządzenia i przyrządy fotograficzne, kamery kinematograficzne, urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia
i przyrządy wagowe, urządzenia i przyrządy pomiarowe,
urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne, urządzenia i przyrządy kontrolne (nadzorujące), urządzenia i przyrządy dydaktyczne, urządzenia do rejestracji dźwięku, urządzenia
do transmisji dźwięku, urządzenia do odtwarzania dźwięku,
urządzenia do rejestracji obrazu, urządzenia do transmisji obrazu, urządzenia do odtwarzania obrazu, płyty kompaktowe
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(CD), płyty DVD, cyfrowe nośniki zapisu, mechanizmy do aparatury uruchamianej monetą, kasy rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, tablety
elektroniczne, smartfony, czytniki książek elektronicznych,
oprogramowanie do gier, oprogramowanie (programy zapisane), komputerowe urządzenia peryferyjne, wykrywacze,
przewody elektryczne, przekaźniki elektryczne, skafandry dla
nurków, kombinezony dla nurków, rękawice dla nurków, maski dla nurków, odzież ochronna chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i pożarem, urządzenia zabezpieczające przed wypadkami do użytku osobistego, gaśnice, okulary (optyka), okulary 3D, wyroby optyczne, etui do okularów,
karty z układem scalonym [karty inteligentne], torby przeznaczone do laptopów, smartwatche, baterie elektryczne,
aparatura diagnostyczna nie do użytku medycznego, jednostki programujące, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [połączenia elektryczne], ogniwa, przedłużacze elektryczne, kable przedłużające, maszyny liczące, wagi łazienkowe, pamięć
zewnętrzna USB, kable USB, przenośne radioodbiorniki, radioodbiorniki, przenośne zasilające listwy wtykowe, wymienne adaptery do wtyczek wielorządowych, taśmy miernicze, akumulatory (baterie), akumulatory elektryczne, aparatura do ładowania akumulatorów elektrycznych, akumulatorowe baterie elektryczne, akumulatory elektryczne dla pojazdów, kable rozruchowe do silników, 10 aparaty i przyrządy
chirurgiczne, aparaty i przyrządy medyczne, aparaty i przyrządy dentystyczne, z wyjątkiem przeznaczonych do profesjonalnego użytku przez stomatologów, aparaty i przyrządy
weterynaryjne, sztuczne kończyny, sztuczne oczy, artykuły
ortopedyczne, materiały do zszywania, pończochy przeciw
żylakom, butelki do karmienia, smoczki do butelek do karmienia, aparaty do masażu, podgrzewacze do łóżek, miski
do celów medycznych, obuwie ortopedyczne, chodziki dla
osób niepełnosprawnych, 11 urządzenia oświetleniowe,
urządzenia grzewcze, urządzenia wytwarzające parę wodną,
urządzenia do gotowania, płyty grzewcze, instalacje do pieczenia [gotowanie], elektryczne tostery z opiekaczem, piekarniki elektryczne, kuchenki mikrofalowe, piekarniki
do użytku domowego, elektryczne garnki i patelnie, elektryczne patelnie do duszenia, podgrzewacze do talerzy, frytownice elektryczne, elektryczne urządzenia do smażenia
naleśników, płyty witroceramiczne sprzedawane jako części
płyt grzewczych, płyty indukcyjne, płyty [części piekarników], piekarniki, piekarniki elektryczne, piece indukcyjne, palniki kuchenek, urządzenia chłodnicze, urządzenia do suszenia, suszarki do włosów, suszarki elektryczne do włosów,
urządzenia wentylacyjne, urządzenia do rozprowadzania
wody, instalacje sanitarne, prysznice ręczne do hydroterapii,
elastyczne węże prysznicowe, dysze do aparatury łazienkowej, dysze do wanien hydroterapeutycznych, zamrażarki, latarki, lampy, lampki kieszonkowe, żarówki, żarówki halogenowe, reflektory [urządzenia oświetleniowe], elektryczne ekspresy do kawy, kuchnie (kuchenki), urządzenia oświetleniowe do pojazdów, grzejniki do pojazdów, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, urządzenia i maszyny
do oczyszczania wody, sterylizatory, z wyłączeniem klimatyzatorów i centralnych urządzeń klimatyzacyjnych, 12 pojazdy, urządzenia do poruszania się po lądzie, urządzenia do poruszania się w powietrzu, urządzenia do poruszania się
w wodzie, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, nadwozia
pojazdów, łańcuchy przeciwpoślizgowe, podwozia pojazdów, zderzaki pojazdów, osłonki i rolety przeciwsłoneczne
dostosowane do zmotoryzowanych pojazdów lądowych,
pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, pojazdy elektryczne, przyczepy kempingowe, ciągniki, motorowery, rowery, ramy rowerowe, podpórki do rowerów, hamulce rowerowe, kierownice rowerowe, obręcze rowerów, pedały do ro-
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werów, opony do rowerów, koła rowerowe, siodełka rowerowe, wózki spacerowe, wózki towarowe i bagażowe, wózki
transportowe, pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce
na koło kierownicy pojazdów, 14 biżuteria, biżuteria i wyroby
jubilerskie, kamienie jubilerskie, przyrządy do mierzenia czasu i przyrządy zegarmistrzowskie, metale szlachetne i ich stopy, z wyjątkiem używanych w stomatologii, dzieła sztuki
z metali szlachetnych, kuferki na biżuterię, pudełka z metali
szlachetnych, koperty do zegarków, paski do zegarków, łańcuszki do zegarków, sprężyny do zegarków, szkiełka do zegarków, breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub
dekoracyjnymi zawieszkami], posągi z metali szlachetnych,
figurki (statuetki) z metali szlachetnych, kasetki na przyrządy
do mierzenia czasu, pudełka do przyrządów do mierzenia
czasu, medale, radiobudziki, radiobudziki cyfrowe, 15 instrumenty muzyczne, elektroniczne instrumenty muzyczne, statywy do nut, futerały na instrumenty muzyczne, 16 produkty
drukarskie (materiały drukowane), materiały do introligatorstwa, fotografie, materiały piśmienne, kleje do materiałów
piśmiennych lub do użytku domowego, materiały dla artystów, pędzle malarskie, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli),
materiały instruktażowe lub dydaktyczne (z wyjątkiem urządzeń), czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, papier, karton, pudełka z tektury lub papieru, plakaty, albumy,
karty, książki, gazety, prospekty, broszury, kalendarze, przybory do pisania, ryciny (dzieła sztuki), litograficzne dzieła
sztuki, obrazy (malarstwo) oprawione lub nieoprawione,
akwarele, wykroje krawieckie, rysunki, przyrządy do rysowania, chusteczki papierowe, papierowe ręczniki do twarzy, obrusy z papieru, papier higieniczny, torby (koperty, woreczki)
z papieru lub tworzyw sztucznych do pakowania, worki
na śmieci z papieru lub z tworzyw sztucznych, worki na śmieci, ręczniki papierowe, chusteczki papierowe, kuchenne ręczniki papierowe, papier toaletowy, papierowe filtry do kawy,
17 guma, gutaperka, żywica naturalna w stanie surowym lub
półobrobionym, azbest, mika, szczeliwa, materiały wypełniające, materiały izolacyjne, przewody giętkie niemetalowe,
korki gumowe, materiały do pakowania (amortyzujące, wypełniające) z gumy lub tworzyw sztucznych, folie z tworzyw
sztucznych do stosowania w rolnictwie, folie metalowe izolacyjne, rękawice izolacyjne, taśmy izolacyjne, tkaniny izolacyjne, lakier izolacyjny, żywice sztuczne (półprzetworzone),
żywice syntetyczne (półprzetworzone), torby (koperty, woreczki) z gumy, do pakowania, włókno szklane do izolacji,
wełna szklana do izolacji, taśmy przylepne (nie do celów medycznych, piśmienniczych i domowych), 18 skóra, skóry
zwierzęce, kufry i walizki, parasole i parasolki, laski, kijki marszowe i trekkingowe, baty, bicze, wyroby rymarskie, portfele,
portmonetki (portmonetki na monety), etui na karty kredytowe [portfele], torby, kuferki na przybory toaletowe, kosmetyczki, obroże dla zwierząt, odzież dla zwierząt (nielecznicza),
19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe [budownictwo], asfalt, pak i bitumin, budynki niemetalowe przenośne, pomniki niemetalowe, budynki, niemetalowe, rusztowania niemetalowe, szkło budowlane, szkło izolacyjne (budowlane), beton, cement, dzieła sztuki wykonane
z kamienia, betonu lub marmuru, posągi z kamienia, betonu
lub marmuru, figurki (statuetki) z kamienia, betonu lub marmuru, okna witrażowe, drewno budowlane, drewno obrobione, 20 meble, lustra, ramki na zdjęcia, dzieła sztuki wykonane z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, wieszaki, komody, poduszki, półki, poręcze niemetalowe, poręcze prysznicowe niemetalowe, karnisze i drążki do zasłon,
pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, fotele, siedzenia, pościel, z wyjątkiem bielizny pościelowej, materace,
ociekacze na talerze, pudełka drewniane lub z tworzyw
sztucznych, stopnie [drabiny] niemetalowe, rolety i przysło-
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ny okienne, żaluzje weneckie, skrzynie na narzędzia, niemetalowe, puste, 21 nieelektryczne przybory i pojemniki
do użytku domowego lub kuchennego, ręczne narzędzia
do czyszczenia, przybory toaletowe, kosmetyczki, grzebienie
i gąbki, szczotki i pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), miotły, kubły, materiały do wyrobu szczotek i pędzli, wełna stalowa, rękawice do użytku domowego, szmatki, ircha do czyszczenia, dzieła sztuki wykonane z porcelany, terakoty lub
szkła, przybory kuchenne i stołowe ze szkła, porcelany i gliny,
zestawy garnków, butelki na napoje dla podróżnych, przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, zastawa stołowa,
szklanki, butelki, świeczniki, koszyki piknikowe z wyposażeniem, w tym naczynia, dzbanki do kawy, nieelektryczne, korkociągi, otwieracze do butelek, dozowniki mydła i papieru
higienicznego, uchwyty na papier higieniczny, nocniki, suszarki do suszenia prania, klamerki do wieszania ubrań
na sznurze, kosze na śmieci, deski do prasowania i pokrowce
na deski do prasowania, termoizolowane torby, łapki na insekty, doniczki na kwiaty, osłony na doniczki, nie z papieru,
kuwety [tace] dla zwierząt domowych, kuwety głębokie dla
zwierząt domowych, klatki dla zwierząt domowych, grzebienie dla zwierząt, urządzenia do podlewania, rękawice ogrodnicze, pędzle do golenia, szczoteczki do zębów, nić dentystyczna, mydelniczki, wykałaczki, rozpylacze i atomizery
do perfum, wanienki dla niemowląt, przenośne, łyżki do butów, skarbonki niemetalowe, chochle do serwowania wina,
szczypce do cukru, szczypce do kostek lodu, dziadki do orzechów, sprzęt gospodarstwa domowego, mianowicie łyżki
cedzakowe, metalowe uchwyty do miotły, sokowirówki i wyciskarki do soków, kije do miotły niemetalowe, 22 liny, linki
i sznury, sznurki, namioty, plandeki, żagle (olinowanie), materiały do wyściełania i wypychania (nie z gumy ani nie z tworzyw sztucznych), tekstylia z nieprzetworzonych włókien,
kable niemetalowe, materiały do pakowania (wypełniające)
nie z gumy ani nie z tworzyw sztucznych, włókna tekstylne,
torby (worki) do transportu i przechowywania materiałów
luzem, pasy do przenoszenia ładunków, torby (pokrowce,
woreczki) z materiałów tekstylnych do pakowania, 23 przędze i nici do użytku włókienniczego, elastyczne nici i przędze
do użytku tekstylnego, gumowe nici do użytku tekstylnego,
nici z włókna szklanego do użytku tekstylnego, wełna przędziona, nici i przędza z jedwabiu, 24 tkaniny, kapy na łóżka,
tkaniny do użytku tekstylnego, tkaniny elastyczne, aksamit,
bielizna pościelowa i koce, bielizna stołowa i pościelowa, serwety na stół niepapierowe, bielizna łazienkowa z wyjątkiem
odzieży, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, koszule, odzież
skórzana, paski (odzież), futra (odzież), rękawiczki (odzież),
szaliki, krawaty, wyroby pończosznicze, skarpety, kapcie,
obuwie plażowe, buty narciarskie, obuwie sportowe, bielizna, 26 koronki, hafty, wstążki, guziki, haftki [artykuły pasmanteryjne], szpilki, igły, sztuczne rośliny, sztuczne kwiaty,
artykuły pasmanteryjne z wyjątkiem nici, koronkowe ozdoby,
peruki, wiązania do ubrań, zapięcia do ubrań, dekoracyjne
akcesoria do włosów, 27 wykładziny dywanowe, dywany,
wycieraczki, maty, linoleum, pokrycia podłogowe, dywaniki,
maty gimnastyczne, dywaniki samochodowe, darń sztuczna, ścienne materiały dekoracyjne, nietekstylne, z wyłączeniem tapet, 28 gry, zabawki, kontrolery do konsol do gier,
ozdoby choinkowe, z wyjątkiem artykułów oświetleniowych
i słodyczy oraz sztucznych choinek, urządzenia do wychowania fizycznego, sprzęt do gimnastyki, sprzęt wędkarski,
piłki do gier i zabaw oraz balony, stoły bilardowe, kije bilardowe, kule bilardowe, talie kart, gry planszowe, łyżwy, rolki, hulajnogi [zabawki], deski windsurfingowe, deski surfingowe,
rakiety, rakiety śnieżne, narty, ochraniacze [części strojów
sportowych], modele [zabawki], figurki [zabawki], 29 mięso,
ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędlina, szynka,
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skorupiaki, nieżywe, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce, grzyby i warzywa, konserwy mięsne, rybne,
owocowe i warzywne, gotowe posiłki z mięsa, ryb, owoców,
grzybów, warzyw, skorupiaków, tofu, galaretki, dżemy, kompoty, jajka, mleko, masło, ser i produkty mleczne, mleko sojowe (substytut mleka), masło kakaowe, jadalne oleje i tłuszcze,
ekstrakty alg do celów spożywczych, tofu, konserwowane
ziarna soi do celów spożywczych, buliony, wywary, zupy, rosoły, frytki (ziemniaczane), sałatki owocowe, sałatki warzywne, żelatyna, przetworzone jadalne kwiaty, 30 kawa, herbata,
kakao, czekolada, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i preparaty zbożowe, preparaty na bazie mąki,
chleb, bułki, ciasto na słodkie wypieki, ciasta, bułeczki słodkie, naleśniki, pikantne i słone herbatniki, krakersy, przekąski
z nasion, płatki zbożowe przygotowane do spożycia przez
ludzi, pierniki, suchary, wyroby cukiernicze, pasta migdałowa,
lody jadalne, miód, syropy i melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, pieprz, gorczyca, ocet winny, sosy (przyprawy),
sosy sałatkowe, musztarda, keczup (sos), majonez, przyprawy, konserwowane zioła ogrodowe, przyprawy korzenne,
lody, napoje na bazie kawy, herbaty, kakao, czekolady, makaron, kasza manna, pizza, tacos, kanapki, 31 produkty rolne,
ogrodnicze i leśne oraz ziarna, nieprzygotowane ani przetworzone, nasiona [ziarno], nasiona dla rolnictwa i ogrodnictwa, nieprzetworzone nasiona jadalne, drzewa [rośliny], krzewy, choinki świąteczne, pnie drzew, świeże owoce i warzywa, żywe rośliny i naturalne kwiaty, darń naturalna, nieprzetworzone drewno, suszone rośliny do dekoracji, przynęty dla
wędkarstwa [żywe], spożywcze pasze wzmacniające dla
zwierząt, produkty spożywcze dla zwierząt, karma dla zwierząt, menażeria [dzikie, egzotyczne, żywe zwierzęta do celów
wystawowych lub naukowych], żywe zwierzęta, papier pokryty piaskiem [ściółka] dla zwierząt domowych, piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domowych, ściółka dla zwierząt, produkty z kory do użytku jako ściółka dla zwierząt, jadalne gryzaki dla zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, pasza
dla bydła, herbatniki dla psów, słoma [pasza], słód, surowa
kora stosowana do ściółkowania, produkty na bazie kory
do ściółkowania, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz
napoje bezalkoholowe, woda sodowa, napoje owocowe
i soki owocowe, syropy i preparaty do produkcji napojów,
aperitify bez alkoholu, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), wina, alkohole wysokoprocentowe, likiery, alkohole i likiery wspomagające trawienie, napoje alkoholowe zawierające owoce, 35 usługi sprzedaży detalicznej takich towarów,
jak: produkty chemiczne do użytku w przemyśle motoryzacyjnym, płyny i produkty do konserwacji silników, chłodziwa
do silników pojazdów, preparaty zapobiegające zagotowaniu się chłodziwa silnikowego, odmrażacze w płynie, płyny
do odmrażania szyb samochodowych, chłodziwa w płynie,
produkty do oczyszczania lub zmiękczania wody, produkty
usuwające kamień kotłowy, produkty chemiczne do uzdatniania wody w basenach, produkty odtłuszczające i detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
do usuwania tapet, substancje kleiste (podkładowe, wykańczające, apretura), kleje ciekłe, kleje do tapet, kleje do płytek,
kleje (spoiwa, lepiszcza) do zastosowań przemysłowych, substancje klejące, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, mieszanki do gaszenia ognia, preparaty do odpuszczania i do lutowania, materiały garbarskie, substancje do stosowania
na ściany w celu zapobiegania zawilgoceniom wewnątrz
i na zewnątrz, produkty chemiczne do zastosowań w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy doglebowe (naturalne i sztuczne), ziemia doniczkowa, substancje klejące
do szczepienia drzew, środki do wypełniania ubytków
w drzewach [leśnictwo], maść ogrodnicza do szczepienia
drzew, chlor do basenów pływackich, produkty chemiczne
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do użytku w basenach, bezchlorowe mieszaniny utleniające
do basenów, produkty chemiczne do oczyszczania wody
do stosowania w basenach, substancje chemiczne do konserwacji żywności, farby, pokosty, lakiery, preparaty przeciwrdzewne, produkty ochronne do drewna, barwniki, zaprawy,
surowe naturalne żywice, metale w postaci folii i proszku dla
malarzy, dekoratorów i artystów, barwniki do żywności, farby
drukarskie, tusz do apretur dla skór, powłoki (farby), preparaty
wybielające i inne substancje do stosowania w praniu, preparaty i produkty do czyszczenia, polerowania, odtłuszczania oraz ścierne, preparaty i przybory do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów i ich części, woda Javelle’a, odplamiacze,
zmiękczacze tkanin do stosowania w praniu, produkty
do usuwania farby, papier ścierny szmerglowy, preparaty
do usuwania rdzy, roztwory do szorowania, preparaty
do usuwania kamienia kotłowego do użytku domowego,
detergenty, preparaty do udrażniania rur odpływowych, woski do podłóg, wosk do obuwia, płyny do czyszczenia szyb
samochodowych, produkty do czyszczenia szyb samochodowych, produkty do czyszczenia okularów i wyrobów
optycznych, produkty czyszczące do samochodów, produkty wspomagające prasowanie i apreturę płótna, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła do twarzy, mydła złuszczające
do ciała i twarzy, płyny złuszczające do ciała i twarzy, wyroby
perfumeryjne, wody kolońskie, perfumy, dezodoranty
do użytku osobistego, produkty i preparaty toaletowe, wody
toaletowe, mleczka oczyszczające, olejki eteryczne, preparaty do makijażu i demakijażu, kosmetyki, produkty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, mianowicie, preparaty do usuwania makijażu, płatki nasączone preparatem do zmywania
makijażu oczu, wata kosmetyczna, maseczki kosmetyczne
upiększające, zabarwione bazy i podkłady pod makijaż, żele
kosmetyczne do twarzy, brokat do włosów, produkty kosmetyczne do odchudzania, produkty kosmetyczne do kąpieli,
produkty kosmetyczne do opalania skóry, produkty dla pielęgnacji, piękna i zdrowia włosów, lotiony do włosów, szampony, produkty do koloryzacji i farbowania włosów, spraye
do włosów, wosk do usuwania włosów, wosk do depilacji,
kremy do depilacji, produkty do golenia, płyny po goleniu,
kremy do golenia, preparaty do czyszczenia zębów, za wyjątkiem lakiery do paznokci i preparaty do usuwania lakieru
do paznokci, szampony dla zwierząt domowych, kosmetyki
dla zwierząt, pumeks, kamień polerski, kadzidełka, drewno
zapachowe, mieszanki zapachowe potpourri, oleje i smary
przemysłowe, lubrykanty, oleje silnikowe, paliwa, oleje napędowe, świece i knoty (do oświetlania), świece, świeczki zapachowe, podpałki, paliwo w postaci brykietów, denaturat,
miał węglowy [paliwo], drewno opałowe, tłuszcz do skór,
mieszaniny pochłaniające, zwilżające i wiążące pył, produkty
weterynaryjne z wyjątkiem dentystycznych, produkty higieniczne do użytku medycznego i do higieny intymnej, z wyjątkiem dentystycznych, dietetyczne substancje, napoje
i żywność do użytku medycznego, medyczne preparaty odchudzające, napary lecznicze, herbatki ziołowe, preparaty
witaminowe, preparaty zawierające pierwiastki śladowe dla
ludzi i zwierząt, suplementy odżywcze do użytku medycznego, mineralne suplementy diety, żywność i mleko w proszku dla niemowląt, materiały opatrunkowe, z wyjątkiem dentystycznych, środki bakteriobójcze, środki do dezynfekcji
do celów medycznych lub higienicznych, inne niż mydła,
środki do leczenia oparzeń, preparaty do ochrony przed
słońcem, maści na oparzenia słoneczne, wata higroskopijna,
wkładki higieniczne, podpaski higieniczne, pieluchy i majtki
higieniczne, tampony higieniczne, wkładki laktacyjne, produkty do sterylizacji, dezodoranty, inne niż do użytku osobistego, roztwory do soczewek kontaktowych, preparaty
oczyszczające powietrze, preparaty przeciw owadom, fungi-
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cydy, herbicydy, środki do zwalczania roślin, chwastów, środki do tępienia szkodników, środki chwastobójcze, preparaty
przeciw mchom, przeciwpasożytnicze obroże dla zwierząt,
odstraszacze na psy, środki do mycia zwierząt, pieluchomajtki dziecięce z papieru lub celulozy, drobne wyroby metalowe, artykuły metalowe, śruby, wkręty, gwoździe, elementy
złączne, artykuły do montażu i mocowania, materiały budowlane walcowane i odlewane, elementy budowlane, pudła, pudełka, skrzynie i pojemniki, rączki i uchwyty do narzędzi, konstrukcje nośne szklarni, szklarnie, silosy, stojące
i ścienne wieszaki na ubrania, siatki i kratownice z drutu, części łączące, zawory (inne niż części maszyn), urządzenia
do nawijania, kadzie, zbiorniki, podłogi, siatki, ogrodzenia,
okratowania, panele budowlane, pergole, bramy, drzwi garażowe, bariery, paliki, rurki, klamki drzwiowe, drzwi, rygle
(zamki), zamki, drabiny, drabiny ze stopniami, drabiny
ze stopniami metalowe, składane schodki, sejfy, skrzynki
pocztowe, kable nieelektryczne, okiennice, okna, rynny, kanały ściekowe, konstrukcje metalowe [budownictwo], gzymsy, profile sztukatorskie do gzymsów, kątowniki stalowe, klucze, boazeria, dachówki, kratki odpływowe, rusztowania,
schody, wzmocnienia, rury, rury giętkie metalowe, przepierzenia, kołki ustalające, osprzęt i armatura metalowa, zawiasy,
wsporniki montażowe, kątowniki, haki, pasy, łańcuchy, bramki, stojaki wystawowe, karnisze, balustrady szklane, metalowe
uchwyty i poręcze pod prysznic, szczypce, krążki linowe będące częściami maszyn, gałki (uchwyty), metalowe kije
do szczotek, rury miedziane, cynkowe, stalowe do instalacji
wodociągowych, odpływowych, grzewczych, uzdatniających wodę i instalacji gazowych, płyty nawierzchniowe,
płytki, łańcuchy dla bydła, pułapki na dzikie zwierzęta, pudła
i pudełka metalowe, nieelektryczne kable z metalu, kłódki,
schodnie z metalu, łańcuchy z metalu, skrzynie z metalu, drut
wiązałkowy metalowy do zastosowania w rolnictwie, altany,
wiatrowskazy, statuetki i figurki z metali nieszlachetnych, baseny do pływania [konstrukcje metalowe], maszyny i obrabiarki, pompy nawadniające będące maszynami, pompy
odpływowe, pompy wiertnicze, betoniarki (maszyny), wciągniki [wielokrążki], sprężarki (maszyny), przyrządy i narzędzia
dla rolnictwa i ogrodnictwa, z wyjątkiem ręcznych, maszyny
rolnicze, elewatory rolnicze, kosiarki do trawy (maszyny), kosiarki do trawy silnikowe, elektryczne maszyny i urządzenia
do czyszczenia, urządzenia do mycia, maszyny do prania,
pralki, maszyny do zmywania naczyń, zmywarki do naczyń,
koszyki na sztućce do zmywarek do naczyń, wielozadaniowe
myjki parowe, urządzenia do czyszczenia wykorzystujące
parę, odkurzacze centralne, odkurzacze, odkurzacze elektryczne, worki do odkurzaczy, końcówki do odkurzaczy, odkurzacze do zbierania płynów, szczotki do odkurzaczy, papierowe worki do odkurzaczy, tekturowe worki do odkurzaczy, rury do odkurzaczy, filtry i worki do odkurzaczy, plastikowe worki do odkurzaczy, uniwersalne urządzenia czyszczące
wysokociśnieniowe, elektryczne urządzenia czyszczące strumieniem powietrza, elektryczne maszyny do polerowania
parkietów, elektryczne maszyny do prania dywanów metodą szamponowania, myjki wysokociśnieniowe, aparaty spawalnicze gazowe, lutownice, przyrządy do mycia okien, pulweryzatory (maszyny), maszyny do witryfikacji, aparatura
spawalnicza nieelektryczna, wiertarki, piły elektryczne, tarki
elektryczne, szlifierki, ręczne szlifierki elektryczne, elektryczne ściągacze tapet, wkrętarki elektryczne, końcówki do wkrętarek elektrycznych, płyty ścierne [części maszyn lub elektronarzędzi], agregaty prądotwórcze, pistolety do malowania
natryskowego, pompy do basenów, odkurzacze basenowe,
odkurzacze automatyczne do basenów, pompy podnośnikowe do ścieków, aparatura spawalnicza elektryczna, filtry
silnikowe, filtry powietrza do silników i agregatów prądo-
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twórczych, świece zapłonowe do silników spalinowych,
świece grzewcze do silników diesla, filtry paliwa, elektryczne
urządzenia kuchenne do mielenia, mieszania, kruszenia, ubijania, tarcia, mielenia, cięcia, obierania, ubijania, emulgowania i wytłaczania, roboty kuchenne, roboty kuchenne elektryczne, elektryczne narzędzia kuchenne, narzędzia kuchenne [przybory elektryczne], elektryczne tarki kuchenne, miksery [przyrządy kuchenne], elektryczne kruszarki do użytku
kuchennego, urządzenia do wyrabiania ciasta [elektryczne
maszyny kuchenne], suszarki do sałaty [elektryczne przyrządy kuchenne], elektryczne krajalnice do użytku kuchennego,
elektryczne roboty kuchenne do użytku domowego, elektryczne przyrządy kuchenne do krojenia żywności, elektryczne krajalnice, mini urządzenia do siekania, miksowania,
ostrza do robotów kuchennych, pompy do piwa, otwieracze
do puszek [maszyny], elektryczne noże kuchenne, noże elektryczne, ostrza do noży elektrycznych, ostrzałki do noży elektrycznych, tasaki (elektryczne) do użytku domowego, maszyny do kruszenia lodu, maszyny do mycia garnków, elektryczne przyrządy kuchenne do produkcji bitej śmietany,
elektryczne roboty kuchenne do przygotowywania żywności dla niemowląt, maszyny do przygotowywania żywności
inne niż urządzenia do gotowania [elektryczny sprzęt kuchenny], elektryczne trzepaczki do żywności, przybory elektryczne do mieszania płynów, suszarki wirowe, maszyny
do tarcia warzyw, obieraczki elektryczne, elektryczne młynki
do przypraw, elektryczne młynki do kawy, elektryczne obieraczki do owoców, otwieracze do puszek (elektryczne), wyciskarki do owoców cytrusowych, młynki do soli i pieprzu,
inne niż ręczne, roboty kuchenne, elektryczne miksery z misą
do użytku domowego, elektryczne blendery do użytku domowego, maszyny filtrujące, wkłady do maszyn filtrujących,
kompresory do lodówek, sprzęt do szycia materiałów włókienniczych i skórzanych, mianowicie maszyny do szycia,
elektryczne maszyny do szycia, narzędzia i przybory sterowane ręcznie, narzędzia do majsterkowania, narzędzia
do perforowania, obcęgi, szczypce, narzędzia montażowe,
lewarki uruchamiane ręcznie, maszyny do usuwania/zdzierania, zdzieraki, młotki, skrobaki, narzędzia hydrauliczne, rozpylacze środków owadobójczych (narzędzia), noże (z wyjątkiem noży elektrycznych i chirurgicznych), narzędzia do płytek, przecinacze, zgrabiarki do trawy, świdry, ręczne narzędzia i przyrządy do obróbki podłóg i wykładzin podłogowych, narzędzia ręczne, narzędzia precyzyjne, pasy do narzędzi [uchwyty], młoty dwuręczne, piły [narzędzia], szczotki
druciane [narzędzia ręczne], tarniki [narzędzia], pistolety [narzędzia ręczne], szlifierki ręczne, klucz do świec zapłonowych, zapadki, klucze nasadowe, klucze francuskie, klucze
nastawne, klucze do rur, klucze dynamometryczne, klucze
uniwersalne, giętkie klucze do głowic, klucze [narzędzia ręczne], pincety, klucze nastawne [narzędzia ręczne], klucze zapadkowe [narzędzia ręczne], śrubokręty, pęsety. urządzenia
do dekantacji cieczy (narzędzia ręczne), uchwyty narzędziowe, akumulatory (baterie), akumulatory elektryczne, aparatura do ładowania akumulatorów elektrycznych, akumulatorowe baterie elektryczne, akumulatory elektryczne dla pojazdów, kable rozruchowe do silników, ręczne narzędzia i przyrządy ogrodnicze i rolnicze, narzędzia ogrodnicze, motyki
ogrodowe, motyki, pazurki, widły, grabie, łopaty, łopaty torfowe, szpadle, kilofy, wertykulatory, ręczne podkaszarki
do trawy, elektryczne przycinarki do trawników, siewniki (narzędzia), urządzenia rozprowadzające (narzędzia), narzędzia
ręczne, a mianowicie aeratory do trawników, walce do trawników, przycinarki krawędziowe, ręczne kosiarki do trawy,
nożyce, sekatory, nożyce do gałęzi, nożyce ogrodnicze
do przycinania, sierpaki, siekiery, narzędzia do szczepienia,
nożyce ogrodowe, nożyczki, nożyczki dla dzieci, uchwyty
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do nożyczek, sztućce, widelce i łyżki, narzędzia do przygotowywania żywności, noże i sztućce kuchenne, sztućce dla niemowląt, sztućce stołowe dla dzieci, sztućce stołowe [noże,
widelce i łyżki], srebro stołowe [noże, widelce i łyżki], noże
kuchenne, noże kuchenne nieelektryczne, japońskie noże
kuchenne do siekania, noże kuchenne o cienkich ostrzach,
noże kuchenne do filetowania ryb, noże do usuwania kości,
noże do chleba, noże do steków, ostrzałki, noże do ostryg,
krajarki do czosnku, przyrządy do grillowania, noże użytkowe, osłonki do noży, noże do obierania, futerały na noże,
noże do owoców, noże stołowe, tasaki do mięsa [tasaki rzeźnicze], rębaki [noże], nożyczki do użytku kuchennego, łopatki
z dużymi otworami [przybory kuchenne], sztućce jednorazowe z tworzywa sztucznego, obieraczki do warzyw [noże],
noże do pizzy, krajalnice do jajek, noże do warzyw, chochle
do serwowania wina, tarki do warzyw, ręczne tarki do warzyw, szczypce do cukru, szczypce do kostek lodu, pałeczki
chińskie, widelce do sałatek, widelce do fondue, widelce
do homarów, widelce do mięsa, widelce do ślimaków, tasaki
do siekania mięsa (narzędzia ręczne), przecinacze, moździerze do tłuczków [narzędzia ręczne], dziadki do orzechów,
otwieracze do ostryg, scyzoryki, tłuczki do moździerzy, łyżki
cedzakowe, ręczne otwieracze do pojemników i otwieracze
do garnków do użytku w gospodarstwie domowym lub
użytku domowego, przyrządy do cięcia i usuwania włosów,
a mianowicie, urządzenia do strzyżenia włosów, pęsety
do usuwania włosów, lokówki, elektryczne żelazka do kręcenia włosów, maszynki do golenia, etui do maszynek do golenia, osłonki do golarek, paski skórzane do ostrzenia, maszynki
elektryczne, maszynki wibracyjne do golenia, ostrza do golarek elektrycznych, skrzynki przeznaczone specjalnie do ostrz
do golarek, ostrzałki do golenia (ręczne), elektryczne lub nieelektryczne urządzenia do usuwania włosów, aparaty elektryczne do usuwania włosów metodą elektrolizy, urządzenia
elektryczne do cięcia i pielęgnacji brody, maszynki do strzyżenia włosów, maszynki do strzyżenia brody, elektryczne
i nieelektryczne maszynki do strzyżenia włosów do użytku
osobistego, maszynki do strzyżenia włosów w nosie, maszynki do strzyżenia włosów sterowane ręcznie, fryzjerskie
maszynki do strzyżenia włosów sterowane elektrycznie
do użytku osobistego [instrumenty ręczne], maszynki
do strzyżenia włosów sterowane elektrycznie [instrumenty
ręczne], nożyczki do włosów, otwieracze do puszek [narzędzia ręczne], prostownice, żelazka elektryczne, urządzenia
i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne,
kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne (nadzorujące), dydaktyczne, urządzenia
do rejestracji dźwięku, urządzenia do transmisji dźwięku,
urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do rejestracji obrazu, urządzenia do transmisji obrazu, urządzenia
do odtwarzania obrazu, płyty kompaktowe (CD), płyty DVD,
cyfrowe nośniki zapisu, mechanizmy do aparatury uruchamianej monetą, kasy rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, tablety elektroniczne,
smartfony, czytniki książek elektronicznych, oprogramowanie do gier, oprogramowanie (programy zapisane), komputerowe urządzenia peryferyjne, wykrywacze, przewody elektryczne, przekaźniki elektryczne, skafandry dla nurków, kombinezony dla nurków, rękawice dla nurków, maski dla nurków,
odzież ochronna chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i pożarem, urządzenia zabezpieczające przed wypadkami do użytku osobistego, gaśnice, okulary (optyka),
okulary 3D, wyroby optyczne, etui do okularów, karty z układem scalonym [karty inteligentne], torby przeznaczone
do laptopów, smartwatche, baterie elektryczne, aparatura
diagnostyczna nie do użytku medycznego, jednostki programujące, gniazda elektryczne, ogniwa, przedłużacze, kable
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przedłużające, maszyny liczące, wagi łazienkowe, pamięć zewnętrzna USB. kable USB, przenośne radioodbiorniki, radioodbiorniki, przenośne zasilające listwy wtykowe, wymienne
adaptery do wtyczek wielorzędowych, taśmy miernicze,
aparaty i przyrządy chirurgiczne, aparaty i przyrządy medyczne, aparaty i przyrządy dentystyczne, z wyjątkiem przeznaczonych do profesjonalnego użytku przez stomatologów, aparaty i przyrządy weterynaryjne, sztuczne kończyny,
sztuczne oczy, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania, pończochy przeciw żylakom, butelki do karmienia,
smoczki do butelek do karmienia, aparaty do masażu, podgrzewacze do łóżek, miski do celów medycznych, obuwie
ortopedyczne, chodziki dla osób niepełnosprawnych, urządzenia oświetleniowe, urządzenia grzewcze, urządzenia wytwarzające parę wodną, urządzenia do gotowania, płyty
grzewcze, instalacje do pieczenia [gotowanie], elektryczne
tostery z opiekaczem, piekarniki elektryczne, kuchenki mikrofalowe, piekarniki do użytku domowego, elektryczne
garnki i patelnie, elektryczne patelnie do duszenia, podgrzewacze do talerzy, frytownice elektryczne, elektryczne urządzenia do smażenia naleśników, płyty witroceramiczne
sprzedawane jako części płyt grzewczych, płyty indukcyjne,
płyty [części piekarników], piekarniki, piekarniki elektryczne,
piece indukcyjne, palniki kuchenek, urządzenia chłodnicze,
urządzenia do suszenia, suszarki do włosów, suszarki elektryczne do włosów, urządzenia wentylacyjne, urządzenia
do rozprowadzania wody, instalacje sanitarne, prysznice
ręczne do hydroterapii, elastyczne węże prysznicowe, dysze
do aparatury łazienkowej, dysze do wanien hydroterapeutycznych, zamrażarki, latarki, lampy, lampki kieszonkowe, żarówki, żarówki halogenowe, reflektory [urządzenia oświetleniowe], elektryczne ekspresy do kawy. kuchnie (kuchenki),
urządzenia oświetleniowe do pojazdów, grzejniki do pojazdów, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, urządzenia i maszyny do oczyszczania wody, sterylizatory, z wyłączeniem klimatyzatorów i centralnych urządzeń klimatyzacyjnych, pojazdy, urządzenia do poruszania się po lądzie,
urządzenia do poruszania się w powietrzu, urządzenia
do poruszania się w wodzie, amortyzatory zawieszenia
w pojazdach, nadwozia pojazdów, łańcuchy przeciwpoślizgowe, podwozia pojazdów, zderzaki pojazdów, osłonki i rolety przeciwsłoneczne dostosowane do zmotoryzowanych
pojazdów lądowych, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, pojazdy elektryczne, przyczepy kempingowe, ciągniki, motorowery, rowery, ramy rowerowe, podpórki do rowerów, hamulce rowerowe, kierownice rowerowe, obręcze
rowerów, pedały do rowerów, opony do rowerów, koła rowerowe, siodełka rowerowe, wózki spacerowe, wózki towarowe
i bagażowe, wózki transportowe, pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce na siedzenia samochodowe, biżuteria, biżuteria i wyroby jubilerskie, kamienie jubilerskie, przyrządy
do mierzenia czasu i przyrządy zegarmistrzowskie, metale
szlachetne i ich stopy, z wyjątkiem używanych w stomatologii, dzieła sztuki z metali szlachetnych, kuferki na biżuterię,
pudełka z metali szlachetnych, koperty do zegarków, paski
do zegarków, łańcuszki do zegarków, sprężyny do zegarków,
szkiełka do zegarków, breloczki do kluczy [kółka do kluczy
z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], posągi z metali szlachetnych, figurki (statuetki) z metali szlachetnych, kasetki na przyrządy do mierzenia czasu, pudełka do przyrządów do mierzenia czasu, medale, radiobudziki, radiobudziki
cyfrowe, instrumenty muzyczne, elektroniczne instrumenty
muzyczne, statywy do nut, futerały na instrumenty muzyczne, produkty drukarskie (materiały drukowane), materiały
do introligatorstwa, fotografie, materiały piśmienne, kleje
do materiałów piśmiennych lub do użytku domowego, materiały dla artystów, pędzle malarskie, artykuły biurowe
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(z wyjątkiem mebli), materiały instruktażowe lub dydaktyczne (z wyjątkiem urządzeń), czcionki drukarskie, matryce
do druku ręcznego, papier, karton, pudełka z tektury lub papieru, plakaty, albumy, karty, książki, gazety, prospekty, broszury, kalendarze, przybory do pisania, ryciny (dzieła sztuki),
litograficzne dzieła sztuki, obrazy (malarstwo) oprawione lub
nieoprawione. akwarele, wykroje krawieckie, rysunki, przyrządy do rysowania, chusteczki papierowe, papierowe ręczniki do twarzy, obrusy z papieru, papier higieniczny, torby
(koperty, woreczki) z papieru lub tworzyw sztucznych do pakowania, worki na śmieci z papieru lub z tworzyw sztucznych, worki na śmieci, ręczniki papierowe, chusteczki papierowe, kuchenne ręczniki papierowe, papier toaletowy, papierowe filtry do kawy, guma, gutaperka, żywica naturalna
w stanie surowym lub półobrobionym, azbest, mika, szczeliwa, materiały wypełniające, materiały izolacyjne, przewody
giętkie niemetalowe, korki gumowe, materiały do pakowania
(amortyzujące, wypełniające) z gumy lub tworzyw sztucznych, folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, folie metalowe izolacyjne, rękawice izolacyjne, taśmy
izolacyjne, tkaniny izolacyjne, lakier izolacyjny, żywice sztuczne (półprzetworzone), żywice syntetyczne (półprzetworzone), torby (koperty, woreczki) z gumy, do pakowania, włókno
szklane do izolacji, wełna szklana do izolacji, taśmy przylepne
(inne niż do celów medycznych, piśmienniczych i domowych), skóra, skóry zwierzęce, kufry i walizki, parasole i parasolki, laski, kijki marszowe i trekkingowe, baty, bicze, wyroby
rymarskie, portfele, portmonetki (portmonetki na monety),
etui na karty kredytowe [portfele], torby, kuferki na przybory
toaletowe, kosmetyczki, obroże dla zwierząt, odzież dla zwierząt, materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe [budownictwo], asfalt, pak i bitumin, budynki niemetalowe przenośne, pomniki niemetalowe, budynki, niemetalowe, rusztowania niemetalowe, szkło budowlane, szkło
izolacyjne (budowlane), beton, cement, dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, posągi z kamienia,
betonu lub marmuru, figurki (statuetki) z kamienia, betonu
lub marmuru, okna witrażowe, drewno budowlane, drewno
obrobione, meble, lustra, ramki na zdjęcia, dzieła sztuki wykonane z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych,
wieszaki, komody, poduszki, półki, poręcze niemetalowe, poręcze prysznicowe niemetalowe, karnisze i drążki do zasłon,
pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, fotele, siedzenia, pościel, z wyjątkiem bielizny pościelowej, materace,
ociekacze na talerze, pudełka drewniane lub z tworzyw
sztucznych, stopnie [drabiny] niemetalowe, rolety i przysłony okienne, żaluzje weneckie, puste skrzynie na narzędzia
niemetalowe, niemetalowe kije do mioteł, nieelektryczne
przybory i pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, ręczne narzędzia do czyszczenia, przybory toaletowe,
kosmetyczki, grzebienie i gąbki, szczotki i pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), miotły, kubły, materiały do wyrobu
szczotek i pędzli, wełna stalowa, rękawice do użytku domowego, szmatki, ircha do czyszczenia, dzieła sztuki wykonane
z porcelany, terakoty lub szkła, przybory kuchenne i stołowe
ze szkła, porcelany i gliny, zestawy garnków, butelki na napoje dla podróżnych, przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, zastawa stołowa, szklanki, butelki, świeczniki, koszyki
piknikowe z wyposażeniem, w tym naczynia, dzbanki
do kawy, nieelektryczne, korkociągi, otwieracze do butelek,
dozowniki mydła i papieru higienicznego, uchwyty na papier higieniczny, nocniki, suszarki do suszenia prania, klamerki do wieszania ubrań na sznurze, kosze na śmieci, deski
do prasowania i pokrowce na deski do prasowania, termoizolowane torby, łapki na insekty, doniczki na kwiaty, osłony
na doniczki, nie z papieru, kuwety [tace] dla zwierząt domowych, kuwety głębokie dla zwierząt domowych, klatki dla
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zwierząt domowych, grzebienie dla zwierząt, urządzenia
do podlewania, rękawice ogrodnicze, pędzle do golenia,
szczoteczki do zębów, nić dentystyczna, mydelniczki, wykałaczki, rozpylacze i atomizery do perfum, wanienki dla niemowląt, przenośne, łyżki do butów, skarbonki niemetalowe,
liny, linki i sznury, sznurki, namioty, plandeki, żagle (olinowanie), materiały do wyściełania i wypychania (nie z gumy lub
tworzyw sztucznych), tekstylia z nieprzetworzonych włókien, kable niemetalowe, materiały do pakowania (wypełniające) inne niż z gumy lub tworzyw sztucznych, włókna tekstylne, torby (worki) do transportu i przechowywania materiałów luzem, pasy do przenoszenia ładunków, torby (pokrowce, woreczki) z materiałów tekstylnych do pakowania,
przędze i nici do użytku włókienniczego, elastyczne nici
i przędze do użytku tekstylnego, gumowe nici do użytku
tekstylnego, nici z włókna szklanego do użytku tekstylnego,
wełna przędziona, nici i przędza z jedwabiu, tkaniny, kapy
na łóżka, tkaniny do użytku tekstylnego, tkaniny elastyczne,
aksamit, bielizna pościelowa i koce, bielizna stołowa i pościelowa, serwety na stół niepapierowe, bielizna łazienkowa
z wyjątkiem odzieży, pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce na siedzenia, pokrowce na koło kierownicy pojazdów, odzież, obuwie, nakrycia głowy, koszule, odzież skórzana, paski (odzież), futra (odzież), rękawiczki (odzież), szaliki,
krawaty, wyroby pończosznicze, skarpety, kapcie, obuwie
plażowe, buty narciarskie, obuwie sportowe, bielizna, koronki, hafty, wstążki, guziki, haftki [artykuły pasmanteryjne], szpilki, igły, sztuczne rośliny, sztuczne kwiaty, artykuły pasmanteryjne z wyjątkiem nici, koronkowe ozdoby, peruki, wiązania
do ubrań, zapięcia do ubrań, dekoracyjne akcesoria do włosów, wykładziny dywanowe, dywany, wycieraczki, maty, linoleum, pokrycia podłogowe, dywaniki, maty gimnastyczne,
dywaniki samochodowe, darń sztuczna, ścienne materiały
dekoracyjne, nietekstylne, z wyłączeniem tapet, gry, zabawki,
kontrolery do konsol do gier, ozdoby choinkowe, z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy oraz sztucznych
choinek, urządzenia do wychowania fizycznego, sprzęt
do gimnastyki, sprzęt wędkarski, piłki do gier i zabaw oraz
balony, stoły bilardowe, kije bilardowe, kule bilardowe, talie
kart, gry planszowe, łyżwy, rolki, hulajnogi [zabawki], deski
windsurfingowe, deski surfingowe, rakiety, rakiety śnieżne,
narty, ochraniacze [części strojów sportowych], modele [zabawki], figurki [zabawki], mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędliny, szynka, skorupiaki (nieżywe), konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce, grzyby i warzywa, konserwy mięsne, rybne, owocowe i warzywne, gotowe posiłki z mięsa, ryb, owoców, grzybów, warzyw, skorupiaków, tofu, galaretki, dżemy, kompoty, jajka, mleko, masło, ser
i produkty mleczne, mleko sojowe (substytut mleka), masło
kakaowe, jadalne oleje i tłuszcze, ekstrakty alg do celów spożywczych, tofu, konserwowane ziarna soi do celów spożywczych, buliony, wywary, zupy, rosoły, frytki (ziemniaczane),
sałatki owocowe, sałatki warzywne, żelatyna, kawa, herbata,
kakao, czekolada, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i preparaty zbożowe, preparaty na bazie mąki,
chleb, bułki, ciasto na słodkie wypieki, ciasta, bułeczki słodkie, naleśniki, słodkie i słone herbatniki, krakersy, przekąski
z nasion, płatki zbożowe przygotowane do spożycia przez
ludzi, piernik, suchary, wyroby cukiernicze, pasta migdałowa,
lody jadalne, miód, syropy i melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, pieprz, gorczyca, ocet winny, sosy (przyprawy),
sosy sałatkowe, musztarda, keczup (sos), majonez, przyprawy, konserwowane zioła ogrodowe, przyprawy korzenne,
lody, napoje na bazie kawy, herbaty, kakao, czekolady, makaron, kasza manna, pizza, tacos, kanapki, produkty rolne,
ogrodnicze i leśne oraz ziarna, nieprzygotowane ani przetworzone, nasiona [ziarno], nasiona dla rolnictwa i ogrodnic-
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twa, nieprzetworzone nasiona jadalne, drzewa [rośliny], krzewy, choinki świąteczne, pnie drzew, świeże owoce i warzywa, żywe rośliny i naturalne kwiaty, kwiaty jadalne, darń naturalna, nieprzetworzone drewno, suszone rośliny do dekoracji,
przynęty dla wędkarstwa [żywe], spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty spożywcze dla zwierząt, karma dla zwierząt, menażeria [dzikie, egzotyczne, żywe zwierzęta do celów wystawowych lub naukowych], żywe zwierzęta, papier pokryty piaskiem [ściółka] dla zwierząt domowych, piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domowych,
ściółka dla zwierząt, produkty z kory do użytku jako ściółka
dla zwierząt, jadalne gryzaki dla zwierząt, karmy i pasze dla
zwierząt, pasza dla bydła, herbatniki dla psów, słoma [pasza],
słód, surowa kora stosowana do ściółkowania, produkty
na bazie kory do ściółkowania, piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, woda sodowa, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, aperitify bez alkoholu, napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa), wina, alkohole wysokoprocentowe, likiery, alkohole i likiery wspomagające trawienie, napoje alkoholowe zawierające owoce.
(210) 514792
(220) 2020 06 16
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka
(540) (znak słowny)
(540) SEKRETOFEN
(510), (511) 5 leki, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze,
opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory,
preparaty i produkty higieniczne do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne do stosowania w chorobach
z przeziębienia, preparaty farmaceutyczne do stosowania
w chorobach układu oddechowego, suplementy diety.
(210)
(731)
(540)
(540)

514822
(220) 2020 06 17
ŻMUDA PATRYCJA EMRA WOOD, Dębica
(znak słowno-graficzny)
EMRA WOOD DESIGN

(531) 05.01.05, 27.05.01
(510), (511) 20 drewniane półki i stojaki [meble], altany [meble], barki [meble], barki przenośne [meble], barki ruchome
[meble], biurka modułowe [meble], blaty kuchenne [meble],
bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla niemowląt, dzieci
i zwierząt domowych [meble], bufety ruchome [meble], cokoły [meble], cyfry wykonane z tworzyw sztucznych na meble, dekoracyjne panele drewniane [meble], dekoracyjne
płyty ścienne [meble] nietekstylne, dopasowane nakrycia
na meble, dopasowane pokrowce na meble, ekrany [meble], ekrany [meble] do celów pokazowych, wystawowych,
elementy dzielące przestrzeń [meble], elementy mebli seg-
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mentowych, niemetalowe [meble], elementy metalowe
mebli segmentowych [meble], elementy naroży na meble
[nakładki ochronne], nie z metalu, fotele z regulowanym
oparciem i podparciem dla nóg [meble], gabloty [meble],
kartoteki [meble], kasy [meble sklepowe], komody [meble],
komputerowe stanowiska pracy [meble], konsole [meble],
konsole [meble] do montażu sprzętu elektronicznego [pulpity sterownicze], konstrukcje półek, nie z metalu [meble],
kontuary [meble], kosze do przechowywania [meble], kredensy [meble], kwietniki [meble], lady robocze [meble], lady
sprzedażowe [meble], ławy [meble], łóżka futonowe [meble],
lustra [meble], meble, meble antyczne, meble bambusowe,
meble biurowe, meble biurowe metalowe, meble dla dzieci,
meble dla niemowląt, meble dla osób niepełnosprawnych
fizycznie, osób z upośledzeniem ruchowym i inwalidów,
meble dla zwierząt domowych, meble do akwariów pokojowych, meble do celów katalogowania, meble do celów
wystawowych, meble do eksponowania towarów, meble
do ekspozycji produktów w punktach sprzedaży, meble
do kantyn, meble do oranżerii, meble do pokojów dziecinnych, meble do przebieralni, meble do przechowywania,
meble do przewijania niemowląt, meble do przyczep kempingowych, meble do sal koncertowych, meble do salonu,
meble do samochodów kempingowych, meble do sauny,
meble do siedzenia, meble do terrariów wewnętrznych,
meble do użytku przemysłowego, meble do użytku w audytoriach, meble do użytku w publicznych toaletach, meble do wiwariów, meble do wnętrz, meble do wyposażenia
sklepów, meble domowe, meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble domowe wykonane z drewna, meble drewniane, meble gięte, meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, meble kempingowe, meble komputerowe, meble
kuchenne, meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne
na wymiar, meble kuchenne z regulacją wysokości, meble
laboratoryjne [inne niż specjalnie przystosowane], meble łączone, meble łazienkowe, meble metalowe, meble metalowe i meble kempingowe, meble modułowe [kombinowane],
meble na miarę (do zabudowy), meble nadmuchiwane, meble niemetalowe [inne niż specjalnie stworzone do użytku
medycznego lub laboratoryjnego], meble ogrodowe, meble ogrodowe drewniane, meble ogrodowe [patio], meble
ogrodowe wykonane z metalu, meble ogrodowe wykonane
z drewna, meble ogrodowe z aluminium, meble ogrodowe z tworzyw sztucznych, meble przystosowane do układania jedno na drugim, meble przystosowane do użytku
na zewnątrz, meble przystosowane do użytku przez osoby
z trudnościami w poruszaniu się, meble rattanowe, meble
sklepowe, meble sklepowe do wystawiania kartek, meble
skórzane, meble [skrzynie] na ryż, meble stołówkowe, meble
sypialne, meble sypialniane na miarę (do zabudowy), meble
sypialniane na wymiar (do zabudowy), meble szkolne, meble
tapicerowane, meble trzcinowe, meble uliczne niemetalowe, meble w stylu antycznym, meble wielofunkcyjne, meble
wykonane głównie ze szkła, meble wykonane z substytutów
drewna, meble wykonane z tworzyw sztucznych, meble wykonane ze stali, meble wykonane ze stalowych rurek, meble
wypoczynkowe, meble wystawiennicze do punktów sprzedaży, meble z listewek, meble z opcją zmieniania w łóżka,
meble z przegrodami na butelki [barki], meble z tworzyw
sztucznych, meble z tworzyw sztucznych do łazienek, meble
zawierające łóżka, meble ze szkła, metalowe przesłony [meble], metalowe ramy wystawowe (gablotki ścienne) [meble],
metalowe szafki ognioodporne [meble], miniaturowe meble
wykonane z drewna, miniaturowe meble wykonane z włókna drzewnego, modułowe meble łazienkowe, modułowe
układy półek [meble], moduły do przechowywania [meble],
nadmuchiwane meble, nakrycia na siedzenia [uformowane]
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na meble, nakrycia z materiałów tekstylnych [dopasowane]
na meble, narożniki [meble], niemetalowe narożniki ochronne nakładane na meble, niemetalowe półki ścienne [meble],
niemetalowe regały magazynowe [meble], niemetalowe
zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy [meble], obudowy drewniane [meble] do urządzeń i aparatury
elektronicznej, obudowy drewniane [meble] do urządzeń
i aparatury elektrycznej, osłony do kominków (meble), osłony kominkowe domowe [meble], osłony kominkowe [meble], panele do podziału pomieszczeń [meble], parawany
[meble], parawany [meble] używane jako przepierzenia pokojów biurowych, parawany z jednym skrzydłem [meble],
podpórki do książek [meble], poduszki dmuchane jako meble [do celów niemedycznych], pokrycia ochronne na meble
[uformowane], pokrycia ochronne na meble [dopasowane],
pokrycia z materiałów tekstylnych [dopasowane] na meble,
półki do kartotek [meble], półki do przechowywania lodu
[meble], półki do przechowywania [meble], półki [meble],
półki na dostawy [meble], półki niemetalowe [meble], półki
prefabrykowane [meble], półki ścienne [meble], półki stanowiące meble do pokojów dziecinnych, półki wiszące [meble],
półki z metalu [meble], półki z niemetalowych materiałów
[meble], postumenty [meble], pręty do półek [meble], przemieszczalne metalowe regały do przechowywania [meble],
przemieszczalne niemetalowe regały do przechowywania
[meble], przenośne meble wystawowe, przenośne panele
działowe [meble].
514836
(220) 2020 06 18
HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno
(540) (znak słowny)
(540) PAOLA
(510), (511) 29 galaretki, dżemy, galaretki, dżemy, kompoty,
pasty owocowe i warzywne, marmolady owocowe, owoce
przetworzone, owoce marynowane, owoce konserwowane,
owoce aromatyzowane, suszone owoce, gotowane owoce,
owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, koncentraty na bazie owoców przeznaczone do gotowania, przeciery
owocowe, galaretki owocowe, desery owocowe, skórki owocowe [suszone purée owocowe], kandyzowane przekąski
owocowe, pektyna owocowa, 30 słodycze owocowe, sosy
owocowe, galaretki owocowe [słodycze], aromaty do żywności, aromaty do napojów, nielecznicze napoje na bazie herbaty, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, preparaty do sporządzania napojów [na bazie herbaty],
herbata owocowa [inna niż do celów medycznych], 32 napoje
bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe],
syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, esencje do produkcji napojów, koncentraty
do sporządzania napojów owocowych, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, syropy do wyrobu
napojów, wyciągi do sporządzania napojów, koncentraty soków owocowych, mrożone napoje owocowe, napoje na bazie
wody zawierające ekstrakty z herbaty.
(210)
(731)

514837
(220) 2020 06 18
HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) PAOLA Z SERCA OWOCÓW
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy owocowe
[napoje bezalkoholowe], syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, esencje
do produkcji napojów, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty do sporządzania napojów
bezalkoholowych, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie
soków owocowych, syropy do wyrobu napojów, wyciągi
do sporządzania napojów, koncentraty soków owocowych,
mrożone napoje owocowe, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty.
514838
(220) 2020 06 18
HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno
(540) (znak słowny)
(540) ARCTIC+ TO NIE JEST ZWYKŁA WODA
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy owocowe
[napoje bezalkoholowe], syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, esencje
do produkcji napojów, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty do sporządzania napojów
bezalkoholowych, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie
soków owocowych, syropy do wyrobu napojów, wyciągi
do sporządzania napojów, koncentraty soków owocowych,
mrożone napoje owocowe, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbat.
(210)
(731)

514839
(220) 2020 06 18
HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hoop cola
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy owocowe
[napoje bezalkoholowe], syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, esencje
do produkcji napojów, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty do sporządzania napojów
bezalkoholowych, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie
soków owocowych, syropy do wyrobu napojów, wyciągi
do sporządzania napojów, koncentraty soków owocowych,
mrożone napoje owocowe, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty.

40

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

514932
(220) 2020 06 19
HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno
(540) (znak słowny)
(540) OWOCUJE PRZYJEMNOŚCIĄ
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy owocowe
[napoje bezalkoholowe], syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, esencje
do produkcji napojów, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty do sporządzania napojów
bezalkoholowych, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie
soków owocowych, syropy do wyrobu napojów, wyciągi
do sporządzania napojów, koncentraty soków owocowych,
mrożone napoje owocowe, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty.
(210)
(731)

514939
(220) 2020 06 20
KONTIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) all day by Kontigo

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, żele do masażu, inne niż do celów
medycznych, pianki, żele i inne kosmetyki do mycia twarzy,
olejki, płyny micelarne, nawilżane chusteczki kosmetyczne i inne kosmetyki do demakijażu twarzy, balsamy, żele,
emulsje, lotion, musy i masła do ciała, peelingi do ciała, sole,
kule, żele i pudry do kąpieli, żele pod prysznic, balsamy pod
prysznic, emulsje pod prysznic, dezodoranty, kremy, balsamy
i peeling do stóp, kremy do twarzy, emulsje, sera i esencje
do twarzy, maseczki i maski do twarzy, bazy pod makijaż,
szampony do włosów, olejki do masażu ciała, kremy do rąk,
aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty jako środki przeciwpotne, aromaty jako olejki aromatyczne, balsamy, inne niż do celów medycznych, błyszczyki
do ust, kosmetyki do brwi, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty do depilacji, esencje eteryczne, olejki
esencjonalne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, korund
[ścierniwo], maseczki kosmetyczne, kremy kosmetyczne
do ciała, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia
włosów, ekstrakty z kwiatów jako perfumy, lakiery do paznokci, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, mleczko kosmetyczne, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła przeciwpotowe, odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych,
olejki do celów perfumeryjnych, ołówki do brwi, perfumy,
płyny do pielęgnacji włosów, pomadki do ust, pomady
do celów kosmetycznych, preparaty do opalania, preparaty do prostowania włosów, toniki, hydrolaty jako kosmetyki
na bazie wody, tusze do rzęs, rzęsy sztuczne, kleje do mocowania sztucznych rzęs, sole wybielające, suche szampony,
szampony, szminki, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, kleje
do przymocowywania sztucznych włosów, toniki kosmetyczne, woda toaletowa.
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514940
(220) 2020 06 20
KONTIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) all night by Kontigo
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, żele do masażu, inne niż do celów
medycznych, pianki, żele i inne kosmetyki do mycia twarzy,
olejki, płyny micelarne, nawilżane chusteczki kosmetyczne i inne kosmetyki do demakijażu twarzy, balsamy, żele,
emulsje, lotion, musy i masła do ciała, peelingi do ciała, sole,
kule, żele i pudry do kąpieli, żele pod prysznic, balsamy pod
prysznic, emulsje pod prysznic, dezodoranty, kremy, balsamy
i peeling do stóp, kremy do twarzy, emulsje, sera i esencje
do twarzy, maseczki i maski do twarzy, bazy pod makijaż,
szampony do włosów, olejki do masażu ciała, kremy do rąk,
aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty jako środki przeciwpotne, aromaty jako olejki aromatyczne, balsamy, inne niż do celów medycznych, błyszczyki
do ust, kosmetyki do brwi, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty do depilacji, esencje eteryczne, olejki
esencjonalne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, korund
[ścierniwo], maseczki kosmetyczne, kremy kosmetyczne
do ciała, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia
włosów, ekstrakty z kwiatów jako perfumy, lakiery do paznokci, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, mleczko kosmetyczne, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła przeciwpotowe, odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych,
olejki do celów perfumeryjnych, ołówki do brwi, perfumy,
płyny do pielęgnacji włosów, pomadki do ust, pomady
do celów kosmetycznych, preparaty do opalania, preparaty do prostowania włosów, toniki, hydrolaty jako kosmetyki
na bazie wody, tusze do rzęs, rzęsy sztuczne, kleje do mocowania sztucznych rzęs, sole wybielające, suche szampony,
szampony, szminki, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, kleje
do przymocowywania sztucznych włosów, toniki kosmetyczne, woda toaletowa.
514941
(220) 2020 06 20
AVANT MANAGEMENT & RECORDS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) all night BY SANDRA KUBICKA

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, żele do masażu, inne niż do celów
medycznych, pianki, żele i inne kosmetyki do mycia twarzy,
olejki, płyny micelarne, nawilżane chusteczki kosmetyczne i inne kosmetyki do demakijażu twarzy, balsamy, żele,
emulsje, lotion, musy i masła do ciała, peelingi do ciała, sole,
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kule, żele i pudry do kąpieli, żele pod prysznic, balsamy pod
prysznic, emulsje pod prysznic, dezodoranty, kremy, balsamy
i peeling do stóp, kremy do twarzy, emulsje, sera i esencje
do twarzy, maseczki i maski do twarzy, bazy pod makijaż,
szampony do włosów, olejki do masażu ciała, kremy do rąk,
aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty jako środki przeciwpotne, aromaty jako olejki aromatyczne, balsamy, inne niż do celów medycznych, błyszczyki
do ust, kosmetyki do brwi, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty do depilacji, esencje eteryczne, olejki
esencjonalne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, korund
[ścierniwo], maseczki kosmetyczne, kremy kosmetyczne
do ciała, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia
włosów, ekstrakty z kwiatów jako perfumy, lakiery do paznokci, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, mleczko kosmetyczne, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła przeciwpotowe, odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych,
olejki do celów perfumeryjnych, ołówki do brwi, perfumy,
płyny do pielęgnacji włosów, pomadki do ust, pomady
do celów kosmetycznych, preparaty do opalania, preparaty do prostowania włosów, toniki, hydrolaty jako kosmetyki
na bazie wody, tusze do rzęs, rzęsy sztuczne, kleje do mocowania sztucznych rzęs, sole wybielające, suche szampony,
szampony, szminki, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, kleje
do przymocowywania sztucznych włosów, toniki kosmetyczne, woda toaletowa.
514942
(220) 2020 06 20
AVANT MANAGEMENT & RECORDS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) all day BY SANDRA KUBICKA
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, żele do masażu, inne niż do celów
medycznych, pianki, żele i inne kosmetyki do mycia twarzy,
olejki, płyny micelarne, nawilżane chusteczki kosmetyczne i inne kosmetyki do demakijażu twarzy, balsamy, żele,
emulsje, lotion, musy i masła do ciała, peelingi do ciała, sole,
kule, żele i pudry do kąpieli, żele pod prysznic, balsamy pod
prysznic, emulsje pod prysznic, dezodoranty, kremy, balsamy
i peeling do stóp, kremy do twarzy, emulsje, sera i esencje
do twarzy, maseczki i maski do twarzy, bazy pod makijaż,
szampony do włosów, olejki do masażu ciała, kremy do rąk,
aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty jako środki przeciwpotne, aromaty jako olejki aromatyczne, balsamy, inne niż do celów medycznych, błyszczyki
do ust, kosmetyki do brwi, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty do depilacji, esencje eteryczne, olejki
esencjonalne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, korund
[ścierniwo], maseczki kosmetyczne, kremy kosmetyczne
do ciała, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia
włosów, ekstrakty z kwiatów jako perfumy, lakiery do paznokci, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, mleczko kosmetyczne, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła przeciwpoto-
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we, odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych,
olejki do celów perfumeryjnych, ołówki do brwi, perfumy,
płyny do pielęgnacji włosów, pomadki do ust, pomady
do celów kosmetycznych, preparaty do opalania, preparaty do prostowania włosów, toniki, hydrolaty jako kosmetyki
na bazie wody, tusze do rzęs, rzęsy sztuczne, kleje do mocowania sztucznych rzęs, sole wybielające, suche szampony,
szampony, szminki, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, kleje
do przymocowywania sztucznych włosów, toniki kosmetyczne, woda toaletowa.
514968
(220) 2020 06 19
LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK
FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) żelove NAWILŻENIE MOISTURIZING MARINE WATER
BOMB 2 IN 1

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom,
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki,
biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne,
spraje nielecznicze, żele jako kosmetyki, balsamy jako kosmetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony do użytku kosmetycznego,
mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, kosmetyki
kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła,
olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze,
odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości,
środki do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy,
kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów,
dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki,
nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie
i higienie osobistej, lotiony do użytku medycznego preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.
514969
(220) 2020 06 19
LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK
FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) żelove NAWILŻENIE MOISTURIZING ALOE WATER
BOMB 2 IN 1
(210)
(731)
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(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom,
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki,
biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne,
spraje nielecznicze, żele jako kosmetyki, balsamy jako kosmetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony do użytku kosmetycznego,
mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, kosmetyki
kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła,
olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze,
odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości,
środki do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy,
kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów,
dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki,
nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie
i higienie osobistej, lotiony do użytku medycznego preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.
514996
(220) 2020 06 22
START TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D Hotel Dosłońce conference & spa
(210)
(731)

(531) 01.03.02, 01.01.01, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 41 imprezy tematyczne, rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, kursy szkoleniowe z zakwaterowaniem, planowanie przyjęć, prowadzenie basenów kąpielowych, szkolenia
biznesowe, konferencje, 43 usługi obiektów gościnnych
(zakwaterowanie), imprezy firmowe (zapewnienie jedzenia
i napojów), organizacja cateringu na imprezy, rezerwacja
stolików w restauracjach, serwowanie napojów i żywności
w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach,
udostępnienie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy
i spotkania, 44 masaże, zabiegi depilacyjne, zabiegi kosmetyczne, zabiegi pielęgnacji urody, zabiegi terapeutyczne dla
ciała, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne
dla ciała, twarzy i włosów, usługi SPA.
515086
(220) 2020 06 23
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) FIRMA POLSKA

(531) 02.09.01, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych innych niż medyczne, fotografii, jak
również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, tworzywa
sztuczne nieprzetworzone, żywice sztuczne i syntetyczne
w stanie surowym i nieprzetworzonym, tworzywa sztuczne
w stanie surowym i do przetwarzania, podłoża hodowlane,
nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, produkty chemiczne do konserwowania
żywności, zboże do celów przemysłowych, produkty uboczne procesów obróbki ziaren zbóż do celów przemysłowych,
alkohole do celów przemysłowych, alkohol etylowy, alkohol
metylowy, alkohol techniczny, mieszaniny organiczne i chemiczne do użytku w produkcji żywności i napojów, skrobia
przeznaczona dla procesów produkcyjnych i przemysłu, kultury bakterii mlekowych i/lub drożdży o probiotycznym
działaniu na organizmy: ludzki i zwierzęcy, inne niż dla celów
medycznych i weterynaryjnych proteiny do konsumpcji
przez człowieka (materiał surowy) i dla przemysłu spożywczego, w tym do produkcji suplementów diety, aktywne
składniki chemiczne do użycia w produkcji preparatów farmaceutycznych, bakterie probiotyczne do użytku w przemyśle spożywczym, bakterie do uzdatniania wody i ścieków,
białka spożywcze jako surowce, białka spożywcze do konsumpcji przez człowieka (materiał surowy), chemiczne dodatki do paliwa, chemiczne dodatki do żywności, 4 paliwa,
biopaliwa, oleje, smary i tłuszcze przemysłowe, oleje techniczne, alkohol etylowy (paliwo), benzyna, spirytus skażony
do paliw, denaturat, dodatki niechemiczne do paliw i smarów, energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej
(jako towar), 5 produkty mleczne dla niemowląt i dzieci, napoje o działaniu izotonicznym do celów leczniczych, wody
i napoje z witaminami, napoje dietetyczne, suplementy diety
o działaniu leczniczym, preparaty do przygotowywania napojów izotonicznych leczniczych w formie tabletek, kapsułek, proszku, drażetek, granulatu, saszetek, błonnik pokarmowy, dietetyczne substancje proteinowe do celów medycznych, suplementy diety zawierające białko do celów leczniczych, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze - do celów leczniczych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, preparaty wysokoproteinowe jako suplementy diety, w tym koncentraty,
dodatki i substancje odżywcze wzbogacone witaminami,
solami mineralnymi i aminokwasami, żywność dietetyczna
do celów leczniczych, dodatki do żywności na bazie białek,
tłuszczy, kwasów tłuszczowych, z dodatkiem witamin, składników mineralnych, mikroelementów, pojedynczo i w zestawach, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż
do celów dietetycznych i medycznych, 16 afisze, plakaty,
broszury, czasopisma, gazety, periodyki, kalendarze, książki,
katalogi, wizytówki, wyroby z tektury nie zawarte w innych
klasach, koperty, torby i torebki do pakowania z papieru
i z folii z tworzy sztucznych, 21 karafki na alkohol, słoje, piersiówki, flaszki ze szkła, kieliszki, kielichy do napojów [pucha-
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ry], czary do picia, kufle, szklanki [naczynia do picia], podstawki pod szklanki (zastawa stołowa), naczynia do napojów,
naczynia do mieszania koktajli [shakery], otwieracze do butelek, 22 worki do pakowania z materiałów tekstylnych, worki
do transportu i przechowywania materiałów luzem, torebki
do pakowania z materiałów tekstylnych, 29 napoje mleczne
na bazie mleka, mleko, jogurty, napoje jogurtowe, kefiry, sery,
twarogi, pasty, produkty serowarskie, sery rozdrobnione wszystkie również z dodatkiem protein, witamin, składników
mineralnych (nie do celów leczniczych), napoje mleczne
z bakteriami kwasu mlekowego, białko dla celów kulinarnych, koncentraty protein roślinnych, izolaty protein roślinnych, substytuty mleka w postaci płynnej, past lub proszku,
masło, masła smakowe, kremy na bazie masła, margaryna,
śmietana, bita śmietana, mleko sojowe, mleko migdałowe,
mleko ryżowe, mleko orzechowe, mleko kokosowe, mleko
owsiane, mleko rzepakowe, roślinne substytuty produktów
mlecznych, w tym śmietany, jogurtu, serów, mleka roślinne
aromatyzowane na bazie: mleka sojowego, migdałowego,
ryżowego, orzechowego, kokosowego, owsianego, rzepakowego i innych mlek roślinnych, także w postaci proszków,
gotowe dania z proteinami warzywnymi na bazie roślin
strączkowych, migdałów, soi, orzechów, zbóż, proteiny
na bazie warzyw w postaci płynnej i proszkowej, substytuty
mięsa, desery na bazie soi, migdałów, orzechów i innych roślin zawarte w tej klasie, substytuty mięsa na bazie soi i innych białek roślinnych, substytuty nabiału na bazie soi i innych białek roślinnych w postaci płynnej, past lub proszków,
produkty spożywcze na bazie mleka, jogurtu, owoców i warzyw i roślin oleistych wzbogacone witaminami, minerałami
i proteinami, preparaty wysokoproteinowe, w tym koncentraty i substancje odżywcze wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, proteinowe batony na bazie mleka, jogurty, owoców, warzyw i roślin oleistych, bogate
w składniki odżywcze, przekąski owocowe, przekąski warzywne, dodatki do żywności do celów niemedycznych,
schłodzone desery mleczne, produkty jajeczne, suszone
produkty mleczne, żywność na bazie mleka, napoje mleczne
i mleczne koktajle o działaniu hipertonicznym, dietetyczne
artykuły spożywcze i dodatki do żywności do celów niemedycznych na bazie białek, koncentraty odżywcze lub mieszanki z dodatkiem witamin, minerałów, włókien roślinnych,
zbóż, suszonych owoców, wszystkie na bazie mleka nie do celów medycznych, mięso, mięso solone i suszone,
mrożone wyroby mięsne, mięso na wędliny, wędliny, także
wędzone, gotowe posiłki na bazie drobiu, 30 produkty zbożowe, makarony, pieczywo, pieczywo i wyroby cukiernicze,
przekąski zbożowe, muesli, miód, kiełki roślinne, siemię lniane do celów spożywczych dla ludzi, sól, pieprz, ocet, drożdże, proszek do pieczenia, przyprawy, przyprawy całe i rozdrobnione, w proszku, granulowane, liściaste, płynne, pasty
przyprawowe, kompozycje przyprawowe, sosy przyprawowe, desery z zawartością białek roślinnych, wysokoproteinowe batony spożywcze, wysokoproteinowe batony spożywcze przeznaczone dla diety wegetariańskiej, wysokoproteinowe puddingi w proszku, wysokoproteinowe ciastka, desery, słodycze i wyroby cukiernicze, koktajle, dania gotowe
i płatki - z zawartością protein na bazie roślin zbożowych,
orzechów, migdałów, rzepaku, roślin strączkowych, ciastka
z prosa lub z ryżu prażonego, ciastka z ryżu prasowanego,
wysokoproteinowe dania, przekąski i pasty na bazie produktów roślinnych, preparaty węglowodanowe i wysokoenergetyczne, w tym koncentraty i substancje odżywcze węglowodanowe wzbogacone witaminami, solami mineralnymi
i aminokwasami, nie do celów medycznych, gotowe do spożycia batony z ziaren, batony zbożowe, batony energetyczne, wysokoproteinowe batony zbożowe, batony z zawarto-
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ścią mleka albuminowego, owsa i ryżu, chrupki z pełnego
ziarna pszenicy, chrupki zbożowe, kasza z ziarna pszennego,
płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub suszonych owoców (granola), artykuły spożywcze ze zbóż, przekąski na bazie zbóż, mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, muesli składające się głównie
z preparatów zbożowych, desery z muesli, przekąski wytwarzane z muesli, preparaty zbożowe, preparaty zbożowe zawierające otręby z owsa, napoje na bazie czekolady i/lub kakao, napoje z mlekiem na bazie kakao i/lub czekolady, desery
czekoladowe, galaretki, jogurt mrożony, kleiki spożywcze
na bazie mleka, budynie, schłodzone desery, pianki, musy,
przeciery owocowe, lody spożywcze i w proszku, wszystkie
zawierające kultury bakterii mlekowych i/lub drożdży o probiotycznym działaniu na organizmy: ludzki i zwierzęce, grysik
kukurydziany, prażona kukurydza, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, kasze spożywcze, ryż, otręby, chipsy zbożowe, muesli, makarony, pieczywo, pieczywo chrupkie, pieczywo cukiernicze, pieczywo o przedłużonej trwałości, bułka tarta, grzanki, tortille, pizze, mieszanki do wypieku pieczywa, ciast, drożdże, proszek do pieczenia, nasiona lnu do celów spożywczych, mączka z roślin strączkowych, potrawy
na bazie mąki, kaszy, ryżu, makaronu, przekąski zbożowe,
kiełki roślinne do celów spożywczych dla ludzi, herbatniki,
krakersy, słodycze, karmelki, żelki, lody, kawa, namiastki kawy,
herbata, kakao, cukier, tapioka, sago, miód, syrop z melasy,
sól, musztarda: majonez, ocet, sosy przyprawowe, przyprawy, marynaty, przetworzone nasiona lnu do celów spożywczych, mączka z roślin strączkowych, gotowe dania w opakowaniu do gotowania lub odgrzania w domu na bazie mąki
i/lub produktów zbożowych, pierogi, pierożki, kluski, kopytka, placki, paszteciki, kluski śląskie, racuchy, kołduny, uszka,
leniwe pierogi, pielmieni, wszystkie uprzednio wymienione
produkty także w postaci zamrożonej, mrożone desery
mleczne w formie batonów, desery lodowe, puddingi jako
desery, kremy budyniowe custard (pieczone desery), desery
z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne, ziarna, nasiona, karma dla zwierząt,
pasza dla zwierząt, pokarm dla ptaków, mączka dla zwierząt,
produkty do tuczenia zwierząt, ryż nieprzetworzony, sezam,
siano, słoma, zboże w ziarnach nieprzetworzone, słód do celów spożywczych, kukurydza mielona, palona, produkty
uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, wysłodziny, wytłoki z owoców, ziarna zbóż jako pasza
dla zwierząt (produkty uboczne), 32 wody mineralne i gazowane, napoje, soki, nektary owocowe, warzywne, owocowo-warzywne, napoje izotoniczne, syropy do napojów, ekstrakty owocowe, napoje na bazie miodu, mleko arachidowe,
migdałowe, kokosowe, napoje bezalkoholowe gazowane
i niegazowane na bazie soków i nektarów owocowych, owoców lub z zawartością soków warzywnych lub na bazie warzyw, cydr bezalkoholowy, produkty piwowarskie, piwo, mineralizowane piwa, piwa smakowe, piwa korzenne, piwa
o małej zawartości alkoholu, piwa rzemieślnicze, likiery bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, sporządzane na bazie piwa, piwa bezalkoholowe, imitacja piwa,
piwa pszeniczne, piwo jasne (ale), piwa pszeniczne, piwo
słodowe, likiery bezalkoholowe, napoje z gotowanego ziarna
jęczmienia, soki owocowe i warzywne, esencje do produkcji
napojów, gazowane i niegazowane wody mineralne włącznie z smakowymi, koktajle owocowe bezalkoholowe, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, o smakach owocowych,
o smaku kawy, napoje o podwyższonej zawartości witamin,
napoje izotoniczne instant, proszek, tabletki i pastylki do sporządzania napojów, napoje bezalkoholowe energetyzujące
wzbogacone witaminami i minerałami, napoje wzbogacone
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witaminami, wody i napoje bezalkoholowe wzbogacane minerałami, napoje: proteinowe, węglowodanowe, energetyczne, napoje serwatkowe, sorbety serwatkowe, syropy
i inne preparaty do sporządzania napojów o działaniu izotonicznym, napoje na bazie soków warzywnych o działaniu
izotonicznym, napoje energetyzujące, napoje zawierające
fermenty mleczne, napoje dla sportowców, napoje orzeźwiające poprawiające koncentrację, proszki musujące do napojów, napoje dla sportowców z elektrolitami lub wzbogacone proteinami, napoje energetyzujące (nie do celów leczniczych), napoje typu smoothie z zawartością ziarna i owsa,
piwo i produkty piwowarskie, preparaty do produkcji napojów bezalkoholowych, soki owocowe i warzywne do użytku
jako napoje, syropy do napojów bezalkoholowych, syropy
do sporządzania napojów na bazie serwatki, 33 spirytus rektyfikowany, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), gotowe
napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, alkohole wysokoprocentowe, napoje alkoholowe niskoprocentowe, napoje
alkoholowe aromatyzowane, wódka, likiery, likiery ziołowe
i kremowe oraz smakowe, likiery z zawartością śmietanki, likiery na bazie kawy, likiery na bazie szkockiej whisky, napoje
alkoholowe z owoców, wiśniówka, cydr, dżin, kirsz, miody
pitne, alkohole i likiery wspomagające trawienie, ekstrakty
alkoholowe, napoje alkoholowe z zawartością wina, wina,
wina alkoholizowane, wina musujące, wermut, wina kuchenne, nalewki alkoholowe, koktajle alkoholowe, mieszanki koktajli alkoholowych, whisky, brandy, napoje alkoholowe
na bazie herbaty, napoje energetyczne z zawartością alkoholu, poncze alkoholowe, szkocka whisky, curacao, aperitify,
35 usługi w zakresie: agencji importowo-eksportowych,
agencji informacji handlowej, analiz rynkowych, marketingu
handlowego, badań rynkowych, analizy rynków dotyczące
sprzedaży towarów, audytu przedsiębiorstw, badania, informacji i doradztwa w dziedzinie działalności gospodarczej,
reklamy, rozpowszechniania materiałów reklamowych, zarządzania (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób
trzecich, wywiadu gospodarczego, organizowania wystaw,
targów w celach handlowych lub reklamowych, administrowania sprzedażą i w związku z organizacją sprzedaży wysyłkowej, negocjowania umów sprzedaży, pośrednictwa
w kontraktach na kupno i sprzedaż, promowania sprzedaży
na rzecz osób trzecich, administrowania i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwa i zarządzania biznesowego
w zakresie wprowadzania na rynek nowych produktów, pośrednictwa handlowego oraz usługi komisowe w obrocie
krajowym i zagranicznym w zakresie przetworów rolno-spożywczych, artykułów spożywczych i płodów rolnych, usługi
przedstawicielskie podmiotów gospodarczych, usługi prowadzenia sklepów i/lub hurtowni z napojami, wyrobami tytoniowymi, chemicznymi, produktami przemiału zbóż, płodami rolnymi, ziarnem, zbożem, nasionami, paszami dla
zwierząt, usługi agencji importowo-eksportowych w zakresie produktów przemiału zbóż, ziarna, nasion, pasz dla zwierząt, usługi: sprzedaży detalicznej i hurtowej także świadczone za pomocą katalogów w sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem Internetu dotyczące: produktów chemicznych
dla przemysłu, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, zboża
do celów przemysłowych, paliwa, biopaliw, smarów i tłuszczy przemysłowych, alkoholu etylowego, dodatków nie chemicznych do paliw i smarów, produktów dietetycznych i napojów o działaniu leczniczym, produktów spożywczych
i napojów alkoholowych, piwa i napojów bezalkoholowych,
produktów spożywczych, produktów zbożowych, artykułów
cukierniczych, słodyczy, produktów rolnych, ogrodniczych,
leśnych oraz paszy dla zwierząt, wszystkie świadczone także
on-line, 36 usługi: doradztwa ekonomicznego i finansowe-
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go, obrotu nieruchomościami, deweloperskie, tworzenia business-planów, tworzenia programów restrukturyzacji finansowej, obrotu papierami wartościowymi, operacji pozyskania, zamiany i zastawu instrumentów finansowych, obrotu
wierzytelnościami, finansowania i prowadzenia leasingu, organizowania i inicjowania związków gospodarczych, 39 usługi: magazynowania i przechowalnictwa przetworów i artykułów spożywczych, płodów rolnych, w tym ziarna, zbóż,
nasion, usługi transportowe, usługi związane z dystrybucją
energii, 40 usługi: młynarskie, suszenia ziarna, obróbki ziarna
zbóż, produkcji napojów alkoholowych na rzecz osób trzecich, usługi destylacji alkoholu: usługi rozlewnictwa i butelkowania napojów, 45 usługi: udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw własności intelektualnej, licencjonowania koncepcji franszyzowych (usługi prawne), doradztwa w zakresie aspektów prawnych franszyzy, egzekwowania praw do własności intelektualnej, usługi prawne w zakresie mediacji, organizowania świadczenia usług prawnych,
zarządzania prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, usługi zarządzania prawami
na dobrach niematerialnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

515102
(220) 2020 06 24
PORAZIŃSKA KALINA, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
KR KOLEKTYW RUCHU

(531) 26.05.01, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 41 edukacja sportowa.
515106
(220) 2020 06 24
LIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHAPER

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 telewizory.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

515127
(220) 2020 06 24
KULPITA ALICJA, Brwinów
(znak słowno-graficzny)
Alicja Korepetycja

02.07.15, 02.07.23, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.07, 26.04.14, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 9 książki elektroniczne do pobrania, książki
w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, audiowizualne urządzenia dydaktyczne do nauczania, aplikacje
komputerowe do pobrania, biurowe urządzenia do dziurkowania kart, grafika do pobrania do telefonów komórkowych, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kątomierze jako
przyrządy pomiarowe, liczydła, liczniki, magnesy dekoracyjne, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane
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lub do pobrania, programy komputerowe do pobrania,
programy komputerowe nagrane, publikacje elektroniczne
do pobrania, urządzenia do nauczania, aplikacje biurowe
i biznesowe, aplikacje do pobrania, aplikacje do pobrania
na smartfony, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami
komórkowymi, biuletyny elektroniczne do pobrania, cyrkle
do mierzenia, czasopisma elektroniczne, długopisy do ekranu dotykowego, e-booki, edukacyjne aplikacje komputerowe, edukacyjne aplikacje mobilne, edukacyjne aplikacje
na tablety, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania,
edukacyjne oprogramowanie komputerowe, edukacyjne
programy komputerowe dla dzieci, ekierki pomiarowe, elektroniczne kalkulatory na biurko, elektroniczne organizery,
elektroniczne organizery osobiste, elektroniczne tablice
z rozkładami, filmy do pobrania, udostępnienie publikacji
elektronicznych do pobrania, 16 książki, książki edukacyjne,
podręczniki, podręczniki edukacyjne, afisze, plakaty, plakaty
z papieru lub kartonu, aktówki jako artykuły biurowe, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, biuletyny informacyjne,
bloki jako artykuły papiernicze, broszury, ekierki do rysowania, formularze jako blankiety lub druki, grafity do ołówków,
gumki do ścierania, indeksy, skorowidze, kalendarze, planery, karty indeksowe jako artykuły papiernicze, klamerki, klipsy do papieru, koperty jako artykuły piśmienne, korektory
w płynie jako artykuły biurowe, korektory w taśmie jako artykuły biurowe, kreda do pisania, krzywiki, książki, kreślarskie
linijki rysownicze, elektryczne lub nieelektryczne maszynki
do ostrzenia ołówków, temperówki, materiały do pisania,
materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały
piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne,
notatniki jako notesy, okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze, ołówki, ołówki na grafit jako ołówki automatyczne, papier, papier listowy do pisania, papier w arkuszach
jako artykuły piśmienne, pióra i długopisy jako artykuły biurowe, podkładki do pisania z klipsem, podkładki na biurko,
podpórki do książek, podstawki do długopisów i ołówków,
pojemniki na ołówki, przybory do wycierania tablic do pisania, przybory szkolne jako artykuły piśmienne, przyrządy
do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, rysiki, segregatory na luźne kartki, skoroszyty, spinacze
do papieru, szablony jako artykuły piśmienne, elektryczne
lub nieelektryczne temperówki do ołówków, ulotki, washi
jako papier japoński, zakładki do książek, zeszyty do pisania
lub rysowania, zszywacze jako artykuły biurowe, zszywki biurowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
książek, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej książek
w formacie cyfrowym, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej świadczone online w zakresie książek, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej świadczone on-line w zakresie
książek cyfrowych, 41 szkolenia edukacyjne, skomputeryzowane szkolenia, kursy szkoleniowe, szkolenie zaawansowane, zapewnianie kursów szkoleniowych, produkcja filmów
szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie programów szkolenia młodzieży, usługi edukacyjne i szkoleniowe, warsztaty w celach szkoleniowych,
produkcja szkoleniowych filmów wideo, zapewnianie kursów szkoleniowych online, 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, zapewnianie zajęć uzupełniających
z matematyki, kursy szkoleniowe w dziedzinie nauk ścisłych,
prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu nauk ścisłych,
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usługi publikacji, udostępnianie publikacji on-line, usługi
w zakresie publikowania online, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, publikowanie
elektroniczne, udostępnianie publikacji elektronicznych,
publikowanie drogą elektroniczną, udostępnianie publikacji
on-line, publikowanie materiałów multimedialnych on-line,
publikacja elektroniczna on-line książek, publikowanie książek, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie multimedialne książek, usługi informacyjne dotyczące książek,
usługi wydawnicze w zakresie książek, usługi wydawnicze
w zakresie elektronicznych książek w Internecie, wypożyczanie książek, opracowywanie podręczników edukacyjnych, publikowanie podręczników, publikowanie podręczników szkoleniowych, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze
za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, udostępnianie filmów online nie do pobrania, usługi pisania
blogów, informacja o edukacji, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, nauczanie grupowe, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie konkursów jako edukacja lub rozrywka, przekazywanie know-how,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, sprawdziany edukacyjne, szkoły, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, nauczanie jako usługi
w zakresie oświaty.
515167
(220) 2020 06 25
AL. CAPONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleśna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Połoniny JASNE PEŁNE Odkryj smak Bieszczad

(210)
(731)

(531)

03.01.08, 03.01.26, 06.01.02, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.18, 29.01.06, 29.01.07,
29.01.08
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, piwo i produkty
piwowarskie, piwo jasne typu ale, piwo o smaku kawy, piwo
pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo
słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison, czarne piwo
[piwo ze słodu palonego], barley wine [piwo].
(210)
(731)
(540)
(540)

515197
(220) 2020 06 25
PAJOR MATEUSZ, Wrząca
(znak słowno-graficzny)
DERMOAPTECZKA WITALNEGO WŁOSA
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(531) 03.11.03, 10.03.10, 02.09.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
antyperspiranty [przybory toaletowej, aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż
do celów medycznych, błyszczyki do ust, bursztyn [wyroby
perfumeryjne], chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, drewna zapachowe, ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące
przed promieniowaniem słonecznym, farby do brody, farby
do ciała [kosmetyczne], farby do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kleje
do przymocowywania włosów, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu,
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, lakier do włosów, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpourri, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych, olejki
do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki toaletowe,
płynne farby lateksowe do ciała do celów kosmetycznych,
płyny do pielęgnacji włosów, płyny po goleniu, pomady
do celów kosmetycznych, preparaty do demakijażu, preparaty do golenia, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty
do kręcenia włosów, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do prostowania włosów, preparaty fitokosmetyczne,
preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, produkty perfumeryjne,
sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, suche szampony, szampony, świece do masażu do celów kosmetycznych, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów
kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, woda perfumowana, zestawy kosmetyków, żele do masaże inne niż
do celów medycznych, 5 antybakteryjne środki do mycia rąk,
apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, apteczki przenośne z wyposażeniem, balsamy do użytku medycznego, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, lecznicze płyny
do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty
toaletowe, lecznicze suche szampony, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, płyny do celów
farmaceutycznych, pomady do celów medycznych, preparaty do kąpieli, lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi,
preparaty lecznicze na porost włosów, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, sole
do kąpieli mineralnych, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, szampony lecznicze, 20 biblioteczki [regały
na książki], dekoracje wiszące [ozdoby], drzwi do mebli, etykiety z tworzyw sztucznych, fotele fryzjerskie, karimaty, kartoteki [meble], kasety do ekspozycji biżuterii, komody, konsole, kosze niemetalowe, kozły [stojaki meblowej, kredensy, lusterka ręczne [lusterka toaletowe], lustra [srebrzone szkło],
meble, meble biurowe, meble metalowe, meble ogrodowe,
meble szkolne, niemetalowe bransoletki identyfikacyjne,
obiekty nadmuchiwane powietrzem do reklamy, ramy
do obrazów, ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów
spożywczych, parawany [meble], poduszki, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe
[składowanie, transport], półki biblioteczne, półki do kartotek
[meble], półki magazynowe, przenośne biurka, pudełka
drewniane lub z tworzyw sztucznych, pulpity [meble], pulpity do pracy w pozycji stojącej, listwy do ram obrazów, skrzy-

Nr ZT38/2020

nie [paki] niemetalowe, stoiska wystawowe, stojaki do butelek, stojaki do wystawiania gazet, stojaki na czasopisma, stojaki na książki [meble], stojaki, półki, stoły, stoły metalowe,
szafki do przechowywania żywności, szafki na lekarstwa,
szafki zamykane, szkło srebrzone [lustra], szyldy z drewna lub
tworzyw sztucznych, tablice ogłoszeniowe, tabliczki znamionowe, niemetalowe, taborety, taborety ze schodkiem
[meble], toaletki, wachlarze nieelektryczne, wolnostojące
przepierzenia [meble], wózki meblowe, 35 bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, marketing ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, aloesowych preparatów do celów
kosmetycznych, antyperspirantów [przybory toaletowe],
aromatów [olejki eteryczne], balsamów do celów kosmetycznych, balsamów, innych niż do celów medycznych, błyszczyków do ust, bursztynu [wyroby perfumeryjne], chusteczek
nasączonych płynami kosmetycznymi, chusteczek nasączonych preparatami do usuwania makijażu, dezodorantów dla
ludzi i zwierząt, dezodorantów dla zwierząt, drewna zapachowego, ekstraktów kwiatowych [perfumy], ekstraktów
ziołowych do celów kosmetycznych, emulsji chroniących
przed promieniowaniem słonecznym, farb do brody, farb
do ciała [kosmetyczne], farb do włosów, henny [barwnik kosmetyczny], kadzidełek, kadzidełek na patyczkach, klejów
do przymocowywania włosów, kosmetyków dla dzieci, kosmetyków dla zwierząt, kosmetyków do brwi, kosmetyków
do makijażu, kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków
do rzęs, kremów kosmetycznych, lakierów do włosów, masek
kosmetycznych, mieszanin zapachowych potpourri, mleczek migdałowych do celów kosmetycznych, mleczek
oczyszczających do celów kosmetycznych, mydeł, mydeł
dezodoryzujących, mydeł do golenia, odżywek do włosów,
olejków do celów kosmetycznych, olejków do perfum i zapachów, olejków eterycznych, olejków toaletowych, płynnych farb lateksowych do ciała do celów kosmetycznych,
płynów do pielęgnacji włosów, płynów po goleniu, pomad
do celów kosmetycznych, preparatów do demakijażu, preparatów do golenia, preparatów do kąpieli, nieleczniczych, preparatów do kręcenia włosów, preparatów do pielęgnacji paznokci, preparatów do prostowania włosów, preparatów fitokosmetycznych, preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, preparatów kosmetycznych do kąpieli, preparatów ściągających do celów kosmetycznych, preparatów
toaletowych, produktów perfumeryjnych, soli kąpielowych
do celów innych niż lecznicze, suchych szamponów, szamponów, świec do masażu do celów kosmetycznych, tłuszczy
do celów kosmetycznych, wacików do celów kosmetycznych, waty do celów kosmetycznych, wody perfumowanej,
zestawów kosmetyków, żeli do masażu, innych niż do celów
medycznych, antybakteryjnych środków do mycia rąk, apteczek pierwszej pomocy, wyposażonych, apteczek przenośnych z wyposażeniem, balsamów do użytku medycznego,
ekstraktów roślinnych do celów farmaceutycznych, leczni-
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czych płynów do włosów, leczniczych płynów po goleniu,
leczniczych preparatów toaletowych, leczniczych suchych
szamponów, mydeł antybakteryjnych, mydeł dezynfekujących, mydeł leczniczych, płynów do celów farmaceutycznych, pomad do celów medycznych, preparatów do kąpieli,
leczniczych, preparatów farmaceutycznych do pielęgnacji
skóry, preparatów farmaceutycznych przeciw łupieżowi, preparatów leczniczych na porost włosów, preparatów terapeutycznych do kąpieli, preparatów zawierających aloes do celów farmaceutycznych, soli do kąpieli do celów medycznych,
soli do kąpieli mineralnych, suplementów diet o działaniu
kosmetycznym, szamponów leczniczych, biblioteczek [regały na książki], dekoracji wiszących [ozdoby], drzwi do mebli,
etykiet z tworzyw sztucznych, foteli fryzjerskich, karimat, kartotek [meble], kaset do ekspozycji biżuterii, komód, konsoli,
koszy niemetalowych, kozłów [stojaki meblowe], kredensów,
lusterek ręcznych [lusterka toaletowe], luster [srebrzone
szkło], mebli, mebli biurowych, mebli metalowych, mebli
ogrodowych, mebli szkolnych, niemetalowych bransoletek
identyfikacyjnych, obiektów nadmuchiwanych powietrzem
do reklam, ram do obrazów, ozdób z tworzyw sztucznych
do artykułów spożywczych, parawanów [meble], poduszek,
pojemników do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemników niemetalowych [składowanie, transport], półek bibliotecznych, półek do kartotek [meble], półek magazynowych,
przenośnych biurek, pudełek drewnianych lub z tworzyw
sztucznych, pulpitów [meble], pulpitów do pracy w pozycji
stojącej, listew do ram obrazów, skrzyń [paki] niemetalowych, stoisk wystawowych, stojaków do butelek, stojaków
do wystawiania gazet, stojaków na czasopisma, stojaków
na książki [meble], stojaków, półek, stołów, stołów metalowych, szafek do przechowywania żywności, szafek na lekarstwa, szafek zamykanych, szkła srebrzonego [lustra], szyldów
z drewna lub tworzyw sztucznych, tablic ogłoszeniowych,
tabliczek znamionowych, niemetalowych, taboretów, taboretów ze schodkiem [meble], toaletek, wachlarzy nieelektrycznych, wolnostojących przepierzeń [meble], wózków
meblowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama
korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie koncepcji reklamowych,
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub
reklamowych, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa
w handlu, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów
reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.
(210) 515202
(220) 2020 06 26
(731) Unipharm Laboratories Limited, Dublin, IE
(540) (znak słowny)

47

(540) DETRIFORS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety
dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, środki
odkażające.
(210) 515204
(220) 2020 06 26
(731) Unipharm Laboratories Limited, Dublin, IE
(540) (znak słowny)
(540) DETRIFORCE
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety
dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, środki
odkażające.
(210) 515205
(220) 2020 06 26
(731) Unipharm Laboratories Limited, Dublin, IE
(540) (znak słowny)
(540) DETRIUM
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety
dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe środki
odkażające.
(210) 515206
(220) 2020 06 26
(731) Unipharm Laboratories Limited, Dublin, IE
(540) (znak słowny)
(540) TRIDESAN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety
dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, środki
odkażające.
(210) 515207
(220) 2020 06 26
(731) Unipharm Laboratories Limited, Dublin, IE
(540) (znak słowny)
(540) REDEVIT
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety
dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, środki
odkażające.
515233
(220) 2020 06 26
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) KWK WESOŁA
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania
(210)
(731)
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węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja,
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych,
usługi transportowe.
515235
(220) 2020 06 26
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) KWK MURCKI-STASZIC
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja,
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych,
usługi transportowe.
(210)
(731)

515237
(220) 2020 06 26
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) KWK STASZIC
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja,
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych,
usługi transportowe.
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515239
(220) 2020 06 26
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja,
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych,
usługi transportowe.
(210)
(731)

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

515288
(220) 2020 06 26
ZAWADZKI TOMASZ BRACIA ZAWADZCY, Józefosław
(znak słowno-graficzny)
BRACIA ZAWADZCY

(210)
(731)

515238
(220) 2020 06 26
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) KWK WUJEK
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja,
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych,
usługi transportowe.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.04
(510), (511) 29 przetwory warzywne, przetwory owocowe,
przetwory owocowo-warzywne, dżemy, ryby i przetwory
rybne, przeciery warzywne, warzywa konserwowane, warzywa marynowane, warzywa suszone, warzywa gotowane,
warzywa w puszkach, cebula konserwowana, czosnek konserwowy, fasolka konserwowa, groszek konserwowy, soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, pikle,
sok pomidorowy do celów kulinarnych, koncentraty i przeciery pomidorowe, ajvar [pasta z papryki, bakłażanów
i czosnku], zupy, zupy jarzynowe, zupy i wywary, ekstrakty
mięsne, ekstrakty mięsne, zupy błyskawiczne, zupy w puszkach, zupy w proszku, zupy z makaronem, przetwory do zup
jarzynowych, składniki do sporządzania zupy, kapusta kwaszona, kiszone warzywa, kiszone warzywa [kimchi], korniszony, korniszony z jarzynami w occie, sałatki warzywne, miąższ
owoców, mrożone owoce, owoce konserwowane, owoce
suszone, owoce w puszkach, sałatki owocowe, pulpa owocowa, przecier jabłkowy, przekąski na bazie owoców, skórki
owocowe, oleje roślinne do celów spożywczych, przetwory
twarożkowe, gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych,
warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony na bazie orzechów
i nasion, batony spożywcze na bazie orzechów, batony spożywcze na bazie soi, napoje przyrządzone z mleka lub zawierające mleko, napoje na bazie mleka o smaku czekolady, mleko w proszku o różnych smakach do przyrządzania napojów,
napoje na bazie mleka kokosowego, jogurty, jogurty smakowe, jogurt z mleka koziego, jogurty z dodatkiem płatków
zbożowych, zbóż, muesli, napoje z jogurtu, desery mleczne
lub na bazie mleka, desery jogurtowe, desery mleczno-owocowe, desery mleczne z dodatkiem płatków zbożowych,
zbóż, muesli, kawy, puddingi na bazie mleka, mleko ryżowe,
napoje na bazie mleka orzechowego, napoje na bazie mleka
migdałowego, napoje na bazie mleka zawierające kawę, na-
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poje na bazie mleka zawierające sok owocowy, napoje
na bazie mleka o smaku czekolady, napoje na bazie soi stosowane jako substytuty mleka, pasty do smarowania na bazie
mleka z niską zawartością tłuszczu, przekąski na bazie mleka,
30 przyprawy, marynaty zawierające przyprawy, przyprawy
smakowe (sosy, marynaty), sosy (przyprawy), sosy słodkie,
sosy pikantne, sosy do sałat i sałatek, sosy sałatkowe, sosy pomidorowe (przyprawy), sosy chrzanowe, sosy pomidorowe,
chrzan (sos przyprawowy), musy owocowe (sosy), keczup,
majonezy, musztarda, ocet, pesto [sos], relish - sos przyprawowy na bazie owoców lub warzyw, kapary, zioła konserwowane (przyprawy), mąka z roślin strączkowych do celów spożywczych, przetwory zbożowe do celów spożywczych, potrawy na bazie mąki, cukier, miód, melasa (syrop), syrop kukurydziany, napoje na bazie kawy/herbaty/kakao, musy, dania
gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, gotowe
dania z ryżu, gotowe dania z makaronu, dania gotowe zawierające makaron, przetwory spożywcze na bazie ziaren, batony czekoladowe, batony zbożowe, batony lodowe, batony
gotowe do spożycia na bazie czekolady, batony z orzechów
w karmelu, batony spożywcze na bazie zbóż, batony zbożowe i energetyczne, słodycze, słodycze zawierające owoce,
słodycze czekoladowe, słodycze lodowe, dropsy owocowe
[słodycze], słodycze lodowe w postaci lizaków, wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, lody, lody owocowe, sorbety,
pudding z kaszy manny, zboża przetworzone, napoje kawowe, napoje czekoladowe, napoje mrożone na bazie kawy,
czekolady i/lub kakao, napoje z lodów, napoje czekoladowe
z mlekiem, gotowe kakao i napoje na bazie kakao, gotowa
kawa i napoje na bazie kawy, napoje gazowane na bazie
kawy, kakao lub czekolady, napoje sporządzone z herbaty,
napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, przetwory spożywcze na bazie słodu, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje
owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje owocowe niealkoholowe, napoje
bezalkoholowe, soki i napoje warzywne, bezalkoholowe napoje gazowane, napoje wzbogacone dodatkowymi pierwiastkami śladowymi, napoje z dodatkiem witamin, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, woda mineralna [napoje],
napoje izotoniczne, napoje owocowe, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje wzbogacone minerałami [nie do celów medycznych], napoje instant, lemoniady, napoje na bazie owoców lub warzyw, Soki gazowane, soki owocowe, soki
warzywne, smoothies, soki ze świeżych owoców, owocowe
nektary, bezalkoholowe, nektary owocowe, bezalkoholowe,
syropy do produkcji lemoniady, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym usługi sprzedaży za pomocą sklepu internetowego i usługi sprzedaży wysyłkowej następujących towarów: przetwory warzywne, przetwory owocowe, przetwory
owocowo-warzywne, dżemy, ryby i przetwory rybne, przeciery warzywne, warzywa konserwowane, warzywa marynowane, warzywa suszone, warzywa gotowane, warzywa
w puszkach, cebula konserwowana, czosnek konserwowy,
fasolka konserwowa, groszek konserwowy, soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, pikle, sok pomidorowy do celów kulinarnych, koncentraty i przeciery pomidorowe, ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], zupy,
zupy jarzynowe, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, ekstrakty
mięsne, zupy błyskawiczne, zupy w puszkach, zupy w proszku, zupy z makaronem, przetwory do zup jarzynowych, zupy
(składniki do sporządzania - ), kapusta kwaszona, kiszone warzywa, kiszone warzywa [kimchi], korniszony, korniszony z jarzynami w occie, sałatki warzywne, miąższ owoców, mrożo-
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ne owoce, owoce konserwowane, owoce suszone, owoce
w puszkach, sałatki owocowe, pulpa owocowa, przecier jabłkowy, przekąski na bazie owoców, skórki owocowe, oleje roślinne do celów spożywczych, przetwory twarożkowe, gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe dania
składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony na bazie orzechów i nasion, batony
spożywcze na bazie orzechów, batony spożywcze na bazie
soi, napoje przyrządzone z mleka lub zawierające mleko, napoje na bazie mleka o smaku czekolady, mleko w proszku
o różnych smakach do przyrządzania napojów, napoje
na bazie mleka kokosowego, jogurty, jogurty smakowe, jogurt z mleka koziego, jogurty z dodatkiem płatków zbożowych, zbóż, muesli, napoje z jogurtu, desery mleczne lub
na bazie mleka, desery jogurtowe, desery mleczno-owocowe, desery mleczne z dodatkiem płatków zbożowych, zbóż,
muesli, kawy, puddingi na bazie mleka, mleko ryżowe, napoje na bazie mleka orzechowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka zawierające kawę, napoje
na bazie mleka zawierające sok owocowy, napoje na bazie
mleka o smaku czekolady, napoje na bazie soi stosowane
jako substytuty mleka, pasty do smarowania na bazie mleka
z niską zawartością tłuszczu, przekąski na bazie mleka, przyprawy, marynaty zawierające przyprawy, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), sosy (przyprawy), sosy słodkie, sosy pikantne, sosy do sałat i sałatek, sosy sałatkowe, sosy pomidorowe (przyprawy), sosy chrzanowe, sosy pomidorowe,
chrzan (sos przyprawowy), musy owocowe (sosy), keczup,
majonezy, musztarda, ocet, pesto [sos], relish - sos przyprawowy na bazie owoców lub warzyw, kapary, zioła konserwowane (przyprawy), mąka z roślin strączkowych do celów spożywczych, przetwory zbożowe do celów spożywczych, potrawy na bazie mąki, cukier, miód, melasa (syrop), syrop kukurydziany, napoje na bazie kawy/herbaty/kakao, musy, dania
gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, gotowe
dania z ryżu, gotowe dania z makaronu, dania gotowe zawierające makaron, przetwory spożywcze na bazie ziaren, batony czekoladowe, batony zbożowe, batony lodowe, batony
gotowe do spożycia na bazie czekolady, batony z orzechów
w karmelu, batony spożywcze na bazie zbóż, batony zbożowe i energetyczne, słodycze, słodycze zawierające owoce,
słodycze czekoladowe, słodycze lodowe, dropsy owocowe
[słodycze], słodycze lodowe w postaci lizaków, wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, lody, lody owocowe, sorbety,
pudding z kaszy manny, zboża przetworzone, napoje kawowe, napoje czekoladowe, napoje mrożone na bazie kawy,
czekolady i/lub kakao, napoje z lodów, napoje czekoladowe
z mlekiem, gotowe kakao i napoje na bazie kakao, gotowa
kawa i napoje na bazie kawy, napoje gazowane na bazie
kawy, kakao lub czekolady, napoje sporządzone z herbaty,
napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, przetwory spożywcze na bazie słodu, świeże i schładzane owoce i warzywa, produkty rolne, ogrodnicze i leśne,
świeże grzyby, świeże zioła, wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje owocowe niealkoholowe, napoje bezalkoholowe, soki
i napoje warzywne, bezalkoholowe napoje gazowane, napoje wzbogacone dodatkowymi pierwiastkami śladowymi, napoje z dodatkiem witamin, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, woda mineralna [napoje], napoje izotoniczne, napoje
owocowe, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące,
napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje wzbogacone minerałami [nie do celów medycznych], napoje instant,
lemoniady, napoje na bazie owoców lub warzyw, soki gazo-
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wane, soki owocowe, soki warzywne, smoothies, soki
ze świeżych owoców, owocowe nektary, bezalkoholowe,
nektary owocowe, bezalkoholowe, syropy do produkcji lemoniady, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
515295
(220) 2020 06 29
DRABIŃSKI ADAM REGIONALNA AGENCJA ROZWOJU
RYNKU, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) auto dot www.autodot.pl
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.02.01
(510), (511) 37 usługi znakowania przedmiotów polegająca
na naniesieniu na przedmiot mikrocząsteczek, które zawierają informacje dotyczące właściciela.
(210)
(731)
(540)
(540)

515356
(220) 2020 06 29
MILKPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Czarnocin
(znak słowno-graficzny)
M MIKPOL CZARNOCIN
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z udziałem wód mineralnych, soków owocowych, wyciągów
ziołowych, aperitify i koktajle bezalkoholowe, napoje izotoniczne.
515380
(220) 2020 06 30
CHRIOPHY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TATARBAR
(510), (511) 41 kluby muzyczne, dyskoteki, imprezy taneczne, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, rozrywka
z udziałem muzyki, organizowanie rozrywki, organizacja imprez kulturalnych, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja imprez sportowych, organizacja imprez artystycznych,
organizacja rozrywek muzycznych, organizacja widowisk,
organizacja koncertów, organizacja imprez rekreacyjnych,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, bary, bary szybkiej obsługi, snack-bary, restauracje, kafeterie, kawiarnie,
pizzerie, stołówki, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, katering obejmujący
żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność
i napoje na przyjęcia koktajlowe, doradztwo kulinarne, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia.
(210)
(731)

515381
(220) 2020 06 30
GALICJANKA RP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRYNICA MUSZYNY

(210)
(731)

(531) 06.01.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.03
(510), (511) 32 wody: mineralne, źródlane, stołowe, gazowane, sodowe, w tym również każda z nich z dodatkami smakowymi lub zapachowymi, napoje bezalkoholowe, w tym
z udziałem wód mineralnych, soków owocowych, wyciągów
ziołowych, aperitify i koktajle bezalkoholowe, napoje izotoniczne.
(531) 03.04.01, 03.04.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 29 galaretki, jogurt, kefir (napój mleczny), koktajle mleczne, krem na bazie masła, kumys [napój mleczny],
kwaśna śmietana, masło, mleczne produkty, mleko, mleko
skondensowane, mleko w proszku, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje zawierające bakterie kwasu mlekowego,
produkty serowarskie, sałatki owocowe, ser twarogowy, serwatka, sfermentowane pieczone mleko, smażone placuszki
twarogowe, substytuty mleka, śmietana [produkty mleczarskie], zsiadłe mleko.
515369
(220) 2020 06 30
GALICJANKA RP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) KRYNICA MUSZYNY
(510), (511) 32 wody: mineralne, źródlane, stołowe, gazowane, sodowe, w tym również każda z nich z dodatkami smakowymi lub zapachowymi, napoje bezalkoholowe, w tym
(210)
(731)

515403
(220) 2020 06 30
JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp
(540) (znak słowny)
(540) Jurajska Prosto ze skał Jury
(510), (511) 32 wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowane i niegazowane, wody i napoje gazowane i niegazowane,
wody sodowe, napoje bezalkoholowe, soki, bezalkoholowe
nektary owocowe (napoje), bezalkoholowe nektary warzywne (napoje), napoje owocowe, napoje owocowe gazowane
i niegazowane, bezalkoholowe syropy owocowe (napoje),
bezalkoholowe syropy warzywne (napoje), syropy do napojów bezalkoholowych, piwo.
(210)
(731)

515404
(220) 2020 06 30
JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) Jurajska Czerpana prosto ze skał Jury, bogatych
w wapń i magnez
(510), (511) 32 wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowane i niegazowane, wody i napoje gazowane i niegazowane,
wody sodowe, napoje bezalkoholowe, soki, bezalkoholowe
nektary owocowe (napoje), bezalkoholowe nektary warzywne (napoje), napoje owocowe, napoje owocowe gazowane
i niegazowane, bezalkoholowe syropy owocowe (napoje),
bezalkoholowe syropy warzywne (napoje), syropy do napojów bezalkoholowych, piwo.

(531)

515406
(220) 2020 06 30
JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp
(540) (znak słowny)
(540) Jurajska Twój codzienny łyk minerałów
(510), (511) 32 wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowane i niegazowane, wody i napoje gazowane i niegazowane,
wody sodowe, napoje bezalkoholowe, soki, bezalkoholowe
nektary owocowe (napoje), bezalkoholowe nektary warzywne (napoje), napoje owocowe, napoje owocowe gazowane
i niegazowane, bezalkoholowe syropy owocowe (napoje),
bezalkoholowe syropy warzywne (napoje), syropy do napojów bezalkoholowych, piwo.

(210)
(731)

(210)
(731)

(210) 515446
(220) 2020 07 01
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowny)
(540) BONAMI
(510), (511) 29 oliwa z oliwek, oleje i tłuszcze jadalne.
(210) 515447
(220) 2020 07 01
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowny)
(540) GARDEN DE AROMA
(510), (511) 29 oliwa z oliwek, oleje i tłuszcze jadalne.
(210) 515448
(220) 2020 07 01
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowny)
(540) AROMALINDA
(510), (511) 29 oliwa z oliwek, oleje i tłuszcze jadalne.
(210) 515449
(220) 2020 07 01
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowny)
(540) DAMA OLIVA
(510), (511) 29 oliwa z oliwek, oleje i tłuszcze jadalne.
515466
(220) 2020 07 02
PATUŁA ANNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
POŁOŻNEJ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) położna rodzinna ANIOŁEK
(210)
(731)
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02.03.03, 02.03.22, 02.03.23, 02.09.01, 04.01.03, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.01, 29.01.05, 29.01.06
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi położnicze, doradztwo w dziedzinie rodzenia, doradztwo medyczne w zakresie
ciąży, pomoc medyczna, pomoc medyczna w nagłych wypadkach, poradnictwo medyczne, konsultacje medyczne,
udzielanie informacji medycznej, usługi oceny medycznej,
usługi pomocy medycznej, świadczenie pomocy medycznej, świadczenie usług medycznych, medyczne badania
osób, usługi poradnictwa medycznego, badania medyczne.
515468
(220) 2020 07 02
ORVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Swarzędz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORvita

(531) 03.09.01, 05.07.02, 05.07.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa, produkty zbożowe, orkiszowe, makaron, mąka, chleb, 31 ziarna i produkty rolne, nasiona.
(210) 515479
(220) 2020 07 02
(731) BACHARA MARCIN, Warszawa;
SMUGA KONRAD, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREEN MUSIC FESTIVAL

(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, broszury, czasopisma,
gazety, komiksy, mapy, kalendarze, książki, portrety, wydruki
graficzne, rysunki, katalogi, 35 prowadzenie usług w zakresie:
badania opinii, rozprowadzania i dystrybucji materiałów reklamowych - próbek, druków, prospektów, broszur, reklamy
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowej,
reklamy telewizyjnej, reklamy filmowej, reklamy prasowej, reklamy korespondencyjnej, rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, publikowania tekstów reklamowych, informacji
handlowej, pokazów towarów, organizowania wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazów towarów, promocji sprzedaży dla osób trzecich, wyszukiwania informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzania
zbiorami informatycznymi, 38 prowadzenie usług w zakresie: emisji i transmisji radiowej, emisji i transmisji telewizyjnej,
przekazów satelitarnych, poczty elektronicznej, przesyłania
informacji i wiadomości, transmisji programów radiowych
i telewizyjnych, przesyłania informacji tekstowej i obrazowej
przy pomocy komputerów, rozpowszechniania programów
radiowych i telewizyjnych, prowadzenia agencji informacyjnych dotyczących zbierania i przekazywania wiadomości,
41 prowadzenie usług w zakresie: edukacji z zakresu obsługi
komputerów, edukacji z zakresu obsługi połączeń interne-
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towych, organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowania wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji, nauczania, rozrywki radiowej, rozrywki telewizyjnej,
montażu programów radiowych lub telewizyjnych, produkcji tematycznych lub specjalistycznych słuchowisk lub widowisk i koncertów, produkcji filmów, usług studia nagrań,
nagrywanie filmów na taśmach wideo i nośnikach magnetycznych, produkcja filmów na taśmach wideo i nośnikach
magnetycznych, produkcja fotoreportaży, usługi prezenterów muzyki, obsługi konferencji i kongresów, informacji
o imprezach rozrywkowych i rekreacji, publikowania książek,
pisania scenariuszy, mikro wydawnictwa, wypożyczania nagrań wideo i dźwiękowych.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
(540)
(540)

515493
(220) 2020 07 02
FRYMAR ANDRZEJ PARTNER, Gajków
(znak słowno-graficzny)
SHRIMP HOUSE

(531) 03.09.16, 26.01.01, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 posiłki składające się głównie z krewetek, krewetki [nieżywe], przetworzone owoce morza, gotowe posiłki
składające się głównie z owoców morza, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z owoców morza, przystawki gotowe do spożycia, składające się przede wszystkim
z owoców morza, zupy, frytki, przekąski ziemniaczane, przystawki na bazie warzyw, przekąski na bazie owoców, desery
jogurtowe, desery owocowe, desery wykonane z produktów
mlecznych, 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
słodycze nielecznicze, gotowe desery, desery lodowe, desery czekoladowe, musy deserowe, przekąski składające się
głównie z wyrobów cukierniczych, napoje kawowe, gofry,
naleśniki, pizza, 32 napoje bezalkoholowe, piwo, piwo bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe
niskoprocentowe, alkohole wysokoprocentowe [napoje],
koktajle, 35 dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, usługi sprzedaży detalicznej posiłków
składających się głównie z krewetek, dystrybucja materiałów
reklamowych, administrowanie sprzedażą, usługi w zakresie
zamówień online, marketing internetowy, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z owocami morza, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z owocami morza, usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu
nimi, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
franchisingu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach
franchisingu, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, informacja o usługach restauracyj-
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nych, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, usługi świadczone przez bary
bistro, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi restauracyjne, usługi restauracji serwujących tempurę, restauracje oferujące dania na wynos.
(210) 515494
(220) 2020 07 02
(731) WOJTACHA LAURA LW, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowny)
(540) Oh! Smile
(510), (511) 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki toaletowe,
wosk krawiecki i szewski, preparaty toaletowe, 5 preparaty
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia
zębów, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły
medyczne i weterynaryjne, preparaty i artykuły dentystyczne, preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza,
preparaty i artykuły do tępienia szkodników, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 21 artykuły dla zwierząt, artykuły
do pielęgnacji odzieży i obuwia, artykuły ogrodnicze, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, przybory kosmetyczne i toaletowe, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane
z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte
w tej klasie, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, zastawa stołowa, przybory kuchenne
i pojemniki.
515529
(220) 2020 07 03
PRZEDSIĘBIORSTWO SIMET SPÓŁKA AKCYJNA,
Jelenia Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FASTBOX & HOOK
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 puszki montażowe rozgałęzień prądowych
oraz elementów elektrycznych.
515533
(220) 2020 07 03
HPBA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) foods & friends better together
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, owoce, warzywa i warzywa konserwowe, suszone
i gotowane, galaretki, dżemy, sosy owocowe, jaja, mleko,
produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, konserwowane,
mrożone, suszone lub gotowane warzywa, konserwowane,
mrożone, konserwowane, suszone lub gotowane grzyby,
dziczyzna, ryby i owoce morza, wszystkie te produkty także
w formie: ekstraktów, zup, galaretek, past, konserw, dań gotowanych, mrożonych lub liofilizowanych, dania gotowane
na bazie warzyw, ziemniaków, owoców, mięsa, drobiu, ryb
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i owoców morza, oleje i tłuszcze jadalne, zupy, koncentraty
zup, preparaty do przygotowywania zup, 30 kawa, herbata,
kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, substytuty kawy, mąka i produkty zbożowe, chleb, drożdże, ciastka, ryż, pasty, makarony,
produkty zbożowe na bazie: ryżu, mąki, owsa lub mąki zbożowej, również w postaci gotowych dań, sosy, sos sojowy,
keczup, aromaty i przyprawy do żywności, przyprawy, przyprawy korzenne, sosy do sałatek, majonez, musztarda, ocet,
przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, batony
na bazie zbóż, wyroby cukiernicze i słodycze, batony muesli
i batony na bazie płatków zbożowych śniadaniowych, owoców, orzechów, ciasta, ciasteczka pełnoziarniste, cukierki,
czekolada, galaretki owocowe [słodycze], mieszanki płatków
zbóż i bakalii, płatki zbożowe śniadaniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, słodycze, wyroby
cukiernicze, wysoko - proteinowe batoniki zbożowe, lody,
32 woda, napoje gazowane, napoje niegazowane, piwo, lemoniada, soki, nektary, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w sektorze spożywczym, usługi sprzedaży produktów
spożywczych w Internecie.
(210)
(731)
(540)
(540)

515535
(220) 2020 07 03
MALIS NICOLAI, Poznań
(znak słowno-graficzny)
PIZZA ASGARD

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 pizzerie, przygotowanie posiłków, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering).
(210)
(731)
(540)
(540)

515536
(220) 2020 07 03
MALIS NICOLAI, Poznań
(znak słowno-graficzny)
M MIDGARD PIZZA PASTA PIZZA MIDGARD

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 pizzerie, przygotowanie posiłków, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering).
515541
(220) 2020 07 03
WHITES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WHITES
(510), (511) 35 usługi reklamowe, w tym reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych i telekomunikacyjnych,
reklama radiowa i telewizyjna, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zamieszczanie ogłoszeń i materiałów promocyjnych dla osób trzecich na stronach elektronicznych
dostępnych za pomocy sieci komputerowych, usługi promocyjne oraz usługi marketingowe, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem pasaży handlowych
on-line z linkami do witryn sprzedaży detalicznej osób trzecich, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu
w zakresie towarów i usług osób trzecich w postaci prze(210)
(731)
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wodnika dla kupujących, usługi doradcze i konsultacyjne dotyczące reklamy i mediów, wynajmowanie nośników reklamowych i przestrzeni reklamowej dla osób trzecich, usługi
aukcyjne on-line, optymalizacja stron internetowych, zarządzanie zbiorami elektronicznymi, przetwarzanie danych, pośrednictwo handlowe, usługi w dziedzinie badania mediów,
publikacja tekstów reklamowych, organizowanie wystaw
i targów dla celów reklamowych lub handlowych, produkcja filmów reklamowych, informacja handlowa, publikacje
w formie elektronicznej, pliki z treściami audiowizualnymi
w formie cyfrowej, pliki z muzyką w formie cyfrowej, aplikacje komputerowe i internetowe, programy komputerowe,
38 usługi telekomunikacyjne w zakresie transmisji dźwięku,
obrazu, dokumentów i danych również drogą elektroniczną, kablową, światłowodowa, bezprzewodową i satelitarną,
usługi cyfrowego nadawania treści multimedialnych w Internecie, transmisja plików cyfrowych, elektroniczne przesyłanie
programów komputerowych za pośrednictwem Internetu,
dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci internetowych, nadawanie
programów radiowych i telewizyjnych za pośrednictwem
Internetu, nadawanie symultaniczne telewizji za pośrednictwem globalnych sieci komunikacyjnych, Internetu i sieci
bezprzewodowych, transmisje na żywo dostępne przez
strony główne w Internecie, transmisje strumieniowe audio
i wideo, usługi telekomunikacyjne świadczone w oparciu
o Internet, telekomunikacja informacyjna, w tym strony internetowe, łączność za pośrednictwem terminali komputerowych, umożliwianie dostępu do sieci telekomunikacyjnych
i komputerowych, łączność bezprzewodowa, usługi agencji
informacyjnych, zapewnianie dostępu do blogów internetowych, usługi ogłoszeń elektronicznych (bulletin boards),
obsługa internetowych forów dyskusyjnych, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pomocą sieci telekomunikacyjnych, sieci komputerowych, łączy satelitarnych
oraz innych środków łączności, umożliwianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami,
41 udostępnianie publikacji on-line nie do pobrania, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie
muzyki cyfrowej nie do pobrania w Internecie, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, publikacja on-line
dzienników internetowych z treściami zdefiniowanymi przez
użytkownika z zakresu literatury, publicystyki społecznej,
kulturalnej, dotyczącej stylu życia i polityki, udostępnianie
komiksów i opowieści w formie graficznej nie do pobrania,
publikacja tekstów innych niż reklamowe, dostarczanie rozrywki za pośrednictwem Internetu, informacja o rozrywce,
rekreacji, turystyce, edukacji, hobby, sporcie, fantasy, kulturze,
modzie i zagadnieniach dotyczących stylu życia, produkcja,
obsługa i prezentacja konkursów, zawodów, gier i quizów dla
celów edukacyjnych i rozrywkowych, pisanie tekstów innych
niż reklamowe, produkcja filmów innych niż reklamowe,
usługi reporterskie, produkcja materiałów audiowizualnych,
materiałów audio i wideo, udostępnianie usług audiowizualnych audycji telewizyjnych, seriali, filmów, transmisji wydarzeń sportowych i kulturalnych za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci bezprzewodowych i sieci telekomunikacyjnych w czasie wybranym przez odbiorcę lub/i na żądanie
odbiorcy, 42 tworzenie i konserwacja stron internetowych
dla osób trzecich, projektowanie internetowych stron własnych osób trzecich, usługi testowania użyteczności witryn
internetowych, projektowanie, opracowywanie, tworzenie
i utrzymywanie stron i witryn internetowych, doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, tworzenie
platform internetowych do handlu elektronicznego, prace badawczo rozwojowe w zakresie komputerów, Interne-
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tu, mediów elektronicznych, telekomunikacji, informatyki
i oprogramowania komputerowego, wsparcie techniczne
dotyczące obsługi, reklamowania i marketingu stron internetowych na rzecz osób trzecich i zarządzania nimi, wdrażanie
i zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich,
tworzenie zapisanych elektroniczne stron internetowych dla
usług on-line i Internetu.
(210)
(731)
(540)
(540)

515542
(220) 2020 07 03
ZIELIŃSKI RAFAŁ TERMWALL, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
Woda Krzemowa Water with Silicic acid

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

Nr ZT38/2020

515638
(220) 2020 07 06
GABRUŚ JACEK SUN BABY, Piła
(znak słowno-graficzny)
babyboutik.pl

(531) 26.01.01, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna artykułów dziecięcych,
zabawek, mebli (łóżeczka dla dzieci i niemowląt), rowerków
dziecięcych, ubrań, artykułów spożywczych dla niemowląt.
515653
(220) 2020 07 07
POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHIATRYCZNE,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PTP

(210)
(731)
(531) 25.03.01, 25.05.25, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 woda mineralna, woda stołowa, woda gazowana, woda źródlana, napoje izotoniczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

515563
(220) 2020 07 03
YAVUZ OKAN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Döner LAND KEBAB GRILL VEGETARIAN
(531) 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji,
zjazdów, kongresów naukowych, w tym z zakresu psychiatrii
i psychoterapii, organizowanie i prowadzenie posiedzeń naukowo-szkoleniowych, kursów i wykładów doszkalających,
nauczanie, poradnictwo zawodowe - porady w zakresie
edukacji lub kształcenia, organizacja wystaw, pokazów związanych z edukacją medyczną, w tym z zakresu psychiatrii
i psychoterapii, usługi wydawnicze, publikacja czasopism,
42 prowadzenie badań oraz prac badawczo-rozwojowych
z zakresu medycyny, w tym psychiatrii i psychoterapii.

(531) 08.07.08, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso wołowe, baranina, drób, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, mięso solone, dania gotowe do spożycia przygotowane na bazie mięsa wołowego,
cielęcego, drobiowego, baraniny świeże i mrożone, zestawy
obiadowe, naleśniki, krokiety, pierogi, kebaby, placki ziemniaczane z mięsem, konserwy mięsne i rybne, pasztety, ekstrakty mięsne, wyroby garmażeryjne mięsne, mrożonki mięsne,
dania gotowe do spożycia na bazie mięsa, pasztety, hamburgery, hot-dogi, chrupki ziemniaczane, koncentraty, mleko,
produkty mleczne, oleje jadalne, tłuszcze, owoce i warzywa konserwowane, przeciery z owoców i warzyw, bakalie,
ryby, żywność z ryb, sery, owoce i warzywa suszone, sałatki
owocowe, sałatki warzywne, owoce i warzywa przetworzone w postaci mrożonek i puszkowane, 43 usługi gastronomiczne, catering, przygotowanie i dostarczanie dań na zamówienie, bary szybkiej obsługi, bary sałatkowe, restauracje,
stołówki, prowadzenie hoteli, moteli, pensjonatów, kafeterii,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem.

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

515663
(220) 2020 07 07
2020706246
(320) 2020 02 11
(330) RU
VLAKTOR TRADING LIMITED, Nikozja, CY
(znak słowno-graficzny)
ŻURAWIE

Nr ZT38/2020
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(531)

27.05.01, 01.15.11, 01.15.21, 01.15.24, 26.01.01, 26.01.04,
26.01.13, 29.01.15, 03.07.07
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, wino jęczmienne
[piwo], woda gazowana, woda litowa, woda selcerska, woda
sodowa, wody [napoje], wody mineralne [napoje], wody
stołowe, kwas chlebowy [napój bezalkoholowy], koktajle
bezalkoholowe, koktajle na bazie piwa, lemoniady, napoje
bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje na bazie miodu,
napoje bezalkoholowe, napoje na bazie ryżu, z wyjątkiem
substytutów mleka, napoje na bazie soi, z wyjątkiem substytutów mleka, napoje na bazie aloesu bezalkoholowe, napoje
na bazie serwatki, napoje wzbogacone w białko sportowe,
napoje orzeźwiające, napoje bezalkoholowe o smaku kawy,
napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe owocowe, napoje energetyczne, nektary, owoce
z miąższem bezalkoholowe, orszada, piwo, piwo imbirowe,
piwo słodowe, proszki do napojów gazowanych, sarsaparyla [napój bezalkoholowy], syropy do lemoniady, syropy
do napojów, smoothie (napoje oparte na mieszankach
owocowych lub warzywnych], sok pomidorowy [napój],
sok jabłkowy bezalkoholowy, soki warzywne [napoje], soki
owocowe, mieszanki do produkcji napojów bezalkoholowych, preparaty do produkcji wody gazowanej, brzeczka,
brzeczka winogronowa niesfermentowana, brzeczka piwna,
brzeczka słodowa, tabletki do produkcji napojów gazowanych, sorbet [napój], ekstrakty owocowe bezalkoholowe,
ekstrakty chmielowe do produkcji piwa, esencje do produkcji napojów, 33 aperitify, arak, baijiu [chiński napój alkoholowy], brandy, wino, wino z wytłoków z winogron, whisky,
wódka, wódka anyżowa, wódka wiśniowa, gin, napoje alkoholowe [likiery i alkohole], koktajle, curaçao, likier anyżowy,
likiery, napoje alkoholowe mieszane, z wyjątkiem napojów
na bazie piwa, napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, napoje
alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe, napoje
otrzymane przez destylację, napój miodowy [miód pitny],
nalewka miętowa, nalewki gorzkie, nira [napój alkoholowy
na bazie trzciny cukrowej], rum, sake, cydr gruszkowy, cydry,
alkohol ryżowy, ekstrakty alkoholowe, ekstrakty alkoholowe
owocowe, esencje alkoholowe.
515665
(220) 2020 07 07
BAMEHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzgów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CG

(210)
(731)
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(540)

(531)

19.07.01, 03.07.06, 01.15.11, 29.01.15, 01.15.21, 01.15.24,
06.03.01, 06.03.04
(510), (511) 32 piwo i napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
515690
(220) 2020 07 07
ENTALPIA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sieradz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKYWORTH
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 11 urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, domowe oczyszczacze powietrza, urządzenia
do oczyszczania powietrza, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne
do celów domowych, centralne instalacje klimatyzacyjne,
filtry do klimatyzacji, agregaty klimatyzacyjne, pompy ciepła, oczyszczacze powietrza, elektryczne oczyszczacze
powietrza.
515702
(220) 2020 07 07
WIECZOREK ANDRZEJ P.P.H.U. WAMATEX,
Aleksandrów Łódzki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TechCoat PUR-e

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 09.03.09
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 9 kombinezony do ochrony przed zagrożeniami
biologicznymi, 25 kombinezony.

(210) 515667
(220) 2020 07 07
(731) VLAKTOR TRADING LIMITED, Nikozja, CY
(554) (znak przestrzenny)

(210) 515722
(220) 2020 07 08
(731) GŁOWACKI PAWEŁ, Skierniewice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) uArchitekta

(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.01.08, 07.01.24
(510), (511) 42 architektura, architektura i projektowanie,
projekty gotowe domów, projekty indywidualne domów,
usługi projektowe w zakresie budownictwa, usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, pośrednictwo
w sprzedaży gotowych projektów architektonicznych, architektura wnętrz, projekty architektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych.
515764
(220) 2020 07 08
PLACE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) place invest

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 25.05.03, 26.04.04, 26.04.05, 26.03.01,
26.03.05, 26.03.07
(510), (511) 36 usługi planowania finansowego związane z projektami budowlanymi, usługi doradztwa związane z finansowaniem robót budowlanych oraz projektów
z zakresu infrastruktury, inwestowanie w nieruchomości,
zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, doradztwo
dotyczące inwestowania w nieruchomości, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, budowa budynków mieszkalnych, handlowych, biurowych
lub przemysłowych, budowa dróg i mostów, wypożyczanie
narzędzi, urządzeń i akcesoriów budowlanych i służących
do rozbiórki, usługi instalacyjne w budownictwie budynków mieszkalnych, handlowych, biurowych lub przemysłowych, czyszczenie, naprawy i konserwacja dotyczące
budynków mieszkalnych, handlowych, biurowych lub
przemysłowych, informacja budowlana, nadzór budowlany, usługi malarskie, usługi hydrauliczne, usługi dekarskie,
montaż, naprawa lub rozbiórka rusztowań, 42 projektowanie budowlane, opracowywanie projektów budowlanych,
opracowywanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, usługi w zakresie inżynierii budowlanej, usługi
doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej,
kontrola kosztów budowy, inspekcja budowlana [oględziny], doradztwo w zakresie projektów architektonicznych
i budowlanych, planowanie budowy nieruchomości, usługi
projektowe związane z nieruchomościami, projektowanie
wnętrz budynków.
515766
(220) 2020 07 08
PAULA INGREDIENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT38/2020

(540) CRIPSY natural Bogate w błonnik Bez dodatku
tłuszczu CHRUPIĄCE PLASTERKI BURAKA o smaku
winegret Zawiera naturalne przeciwutleniacze
tu są 3 świeże buraki POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ

(531)

05.03.13, 05.03.14, 05.09.03, 05.09.21, 05.09.22, 05.09.23,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.04,
26.01.15, 26.01.17, 26.01.18, 19.07.01
(510), (511) 29 chipsy warzywne, chipsy z buraka.
515767
(220) 2020 07 08
PAULA INGREDIENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRISPY natural Bogate w błonnik Bez dodatku
tłuszczu CHRUPIĄCE PLASTERKI MARCHWI o smaku
papryki Zawiera B-karoten „witaminę młodości”
tu są 3 świeże marchewki POZNAJ DOBRĄ
ŻYWNOŚĆ

(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.04,
26.01.15, 26.01.17, 26.01.18, 05.09.01, 05.09.15, 05.09.22,
05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 29 chipsy warzywne, chipsy z marchwi.
(210)
(731)
(540)
(540)

515776
(220) 2020 07 09
ZAGALSKI RAFAŁ , Warszawa
(znak słowno-graficzny)
dontorello

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 pasty do smarowania składające się z orzechów laskowych, przekąski na bazie orzechów, 30 batony
gotowe do spożycia na bazie czekolady, kremy na bazie
kakao w postaci past do smarowania, kremy czekoladowe

Nr ZT38/2020
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do smarowania, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty czekoladowe [do smarowania], batoniki
nugatowe w polewie czekoladowej, croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], pasty czekoladowe do chleba.
515794
(220) 2020 07 09
PISKOREK ANTONI, Nowa Wieś; PISKOREK ADAM,
Nowa Wieś; PISKOREK ANDRZEJ, Nowa Wieś
(540) (znak słowny)
(540) PISKOREK
(510), (511) 30 kawa, czekolada, produkty zbożowe, batoniki zbożowe, potrawy na bazie mąki, makarony, żur, zakwas,
żurek na zakwasie, barszcz czerwony na zakwasie, barszcz
biały, wyroby piekarnicze, pieczywo pszenne i żytnie, chleb,
chleb bezdrożdżowy, chlebki w formie miseczek do żurku,
chleb na zakwasie, kwas chlebowy, zaczyn z drożdży, bułki
na rozczynie, bułeczki słodkie, pieczywo imbirowe, bułka
tarta, chipsy, ciasta, ciasta mączne, drożdżówki, mięso w cieście, mięso zapiekane w cieście, gofry, kluski, gotowe potrawy na bazie klusek, przekąski zbożowe, ciastka, ciasteczka,
herbatniki, suchary, pizza, kanapki, pierożki na bazie mąki,
tarty (z owocami), wyroby cukiernicze, dekoracje cukiernicze
do ciast, chałwa, piernik, wyroby cukiernicze na bazie owsa,
napoje na bazie zakwasu, żywność na bazie mąki, mąka, kasze spożywcze, przyprawy, ocet piwny, miód, lody, 32 napoje
bezalkoholowe, wody mineralne, soki, oranżady, kwas chlebowy, koncentrat kwasu chlebowego, podpiwek, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, 35 handel
detaliczny i hurtowy związany z artykułami spożywczymi,
reklama, informacja handlowa, udzielanie porad konsumentom, telemarketing, reklama prasowa, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych: ulotki, prospekty, druki, 43 usługi
gastronomiczne: prowadzenie barów, bufetów, restauracji,
stołówek, barów szybkiej obsługi jako snack-bary, przygotowywanie żywności i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, podawanie potraw i napojów, usługi cateringowe,
kawiarnie.
(551) wspólne prawo ochronne
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASPAZJA INSTYTUT ZDROWIA I URODY

(210)
(731)

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

515799
(220) 2020 07 09
LISIECKI PAWEŁ, Głuchowo
(znak słowno-graficzny)
FOX TRAVEL

(531) 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 usługi przewozu, transport, organizowanie
podróży autobusem, organizowanie wycieczek autobusowych, organizowanie wycieczek autokarowych, organizowanie wycieczek zagranicznych, rezerwacja transportu,
przewożenie, transport pasażerski, transport autobusowy,
transport autokarowy pasażerów, transport pasażerów autobusami, autobusowe usługi transportowe.
(210)
(731)

515809
(220) 2020 07 09
INSTYTUT ZDROWIA I URODY ASPAZJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Poznań

(531) 02.03.04, 02.03.07, 02.03.23, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, 43 usługi hotelowe, 44 usługi medyczne, usługi kosmetyczne, usługi fryzjerskie.
515870
(220) 2020 07 09
FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES
PLUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ULTRA GAS-GO
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210)
(731)

515871
(220) 2020 07 09
FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES
PLUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FERTILLA
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210)
(731)

515872
(220) 2020 07 09
FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES
PLUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HEMO CURE
(510), (511) 3 kosmetyki.
(210)
(731)

515923
(220) 2020 07 12
ZAKŁAD ROZWOJU TECHNICZNEJ OCHRONY
MIENIA TECHOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECHOM
(210)
(731)

(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 kształcenie ustawiczne, 42 badania, ocena
i kwalifikacja urządzeń do systemów zabezpieczeń technicznych, certyfikacja usług, certyfikacja systemów zarządzania,
certyfikacja usług w zakresie systemów ochrony przeciwpożarowej oraz systemów zabezpieczeń technicznych, wydawanie Świadectw Kwalifikacyjnych określających zgodność
urządzeń do systemów zabezpieczeń technicznych z normami.
515927
(220) 2020 07 13
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE PINUS JERZY SMOLARCZYK, MARIUSZ
SMOLARCZYK SPÓŁKA JAWNA, Skarbimierz-Osiedle
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) PINUS OKNA I DRZWI Z DREWNA

(531) 07.15.08, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi,
bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, metalowe pojemniki
i artykuły do transportu i pakowania, 19 niemetalowe drzwi,
bramy, okna i osłony okienne, materiały nieprzetworzone
i półprzetworzone zawarte w tej klasie, będące półproduktami, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień,
beton i marmur, zawarte w tej klasie.
(210)
(731)
(540)
(540)

515953
(220) 2020 07 13
ŻURAWSKA JAGODA CLUB J, Opole
(znak słowno-graficzny)
Authentic KOSMETYKA LECZNICZA I PIELĘGNACJA

(531) 05.03.20, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi spa, usługi manicure i pedicure, zabiegi kosmetyczne, usługi kosmetyczne, analiza kosmetyczna,
zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, kosmetyczny zabieg
laserowy skóry, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie
porad kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy,
usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi zabiegów na cellulit, usuwanie cellulitu z ciała, usługi mikrodermabrazji, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu,
usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi doradcze związane
z pielęgnacją skóry, gabinety pielęgnacji skóry.
515956
(220) 2020 07 13
PATRIA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PATRIA MANAGEMENT EKOLOGIA I EKONOMIA
PRZEPLATAJĄ SIĘ TWORZĄC INNOWACYJNE
PRODUKTY
(210)
(731)
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515961
(220) 2020 07 14
DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DEFRO
(510), (511) 6 metalowe zbiorniki do przechowywania
skroplonych gazów, metalowe zbiorniki do przechowywania sprężonych gazów, zbiorniki do magazynowania gazu
(z metalu), 11 kotły grzewcze, kominki, kominki elektryczne,
domowe kominki gazowe, piece grzewcze, piece [urządzenia grzewcze], armatura do pieców, wsporniki do pieców,
prefabrykowane elementy pieców, chłodnice do pieców,
piecyki opalane drewnem, piecyki na drewno, piecyki
na węgiel, piece do ogrzewania centralnego, piece na węgiel drzewny, piece na paliwa stałe, aparatura grzewcza
do pieców, urządzenia wspomagające do pieców, urządzenia do załadunku pieców, zbiorniki chłodzące do pieców,
dopalacze będące elementami pieców, dysze regulujące
[części pieców], wyprofilowane elementy instalacji pieców,
piece do sprzedaży w zestawach, piece o powolnym spalaniu [piece opalane drewnem do użytku domowego], piece
węglowe [ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego], misy na zanieczyszczenia [części kominków lub pieców], rekuperatory do wstępnego ogrzewania powietrza
do spalania w systemach grzewczych z wykorzystaniem
gorących gazów spalinowych, urządzenia wentylacyjne Instalacje do wentylacji, urządzenia do wentylacji, urządzenia
i instalacje do wentylacji, urządzenia wentylacyjne do pomieszczeń mieszkalnych, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza,
wymienniki ciepła, wentylatory do wymienników ciepła,
wymienniki ciepła do celów centralnego ogrzewania, pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii.
(210)
(731)

515963
(220) 2020 07 13
AUDIOFON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) audiofon pomagamy słyszeć lepiej
(210)
(731)

(531) 26.11.12, 26.11.22, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami do ochrony słuchu, 44 dopasowywanie aparatów słuchowych, terapia mowy i słuchu, badanie słuchu,
doradztwo związane z badaniem słuchu, poradnictwo medyczne związane z utratą słuchu.
(210) 515979
(220) 2020 07 14
(731) JÓŹWIAK MARTYNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HAMMPACK
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe.

(531) 26.04.01, 26.04.12, 26.11.09, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa drewna
oraz materiałów budowlanych.

515982
(220) 2020 07 14
FOOTBALL ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) FA Football Academy
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do wózka [kombinezony niemowlęce], kombinezony dla
niemowląt i małych dzieci, kurtki, długie kurtki, kurtki sportowe, kurtki dresowe, kurtki z dzianiny polarowej, krótkie luźne
kurtki do pasa.
516007
(220) 2020 07 15
ŚLUSARCZYK MALWINA, ŚLUSARCZYK IGOR
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY & RESTAURACJA
LATARNIA WAGABUNDY SPÓŁKA CYWILNA,
Wola Michowa
(540) (znak słowny)
(540) Latarnia Wagabundy
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], domy turystyczne, hotele, hostele, motele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, kafeterie [bufety], usługi barowe, usługi hotelowe,
usługi restauracyjne, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi w zakresie
obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajmowanie sal
na zebrania.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.22, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 9 podręczniki szkoleniowe w formie elektronicznej [do pobrania], 16 drukowane materiały szkoleniowe,
25 artykuły odzieżowe w stylu sportowym, odzież sportowa,
koszulki piłkarskie, 28 sprzęt sportowy, piłki jako sprzęt sportowy, 35 pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, pomoc przy prowadzeniu franszyz, usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, 41 usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, usługi akademii piłkarskich, usługi
w zakresie organizowania imprez piłkarskich.
515986
(220) 2020 07 13
ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Różewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Elbio

(210)
(731)

(531) 27.05.17, 05.03.13, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie,
nawozy sztuczne, adiuwanty, 5 środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.
(210) 515994
(220) 2020 07 14
(731) BROGOWSKA KAROLINA, Ełk
(540) (znak słowny)
(540) BABY POWDER HANDMADE
(510), (511) 25 body [bielizna], body niemowlęce, body
[odzież], bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe,
bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, bluzy polarowe, bluzy sportowe, kurtki bluzy, tuniki, sukienki damskie, letnie sukienki, sukienki do chrztu, damskie sukienki na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju, sukienki dla niemowląt i małych dzieci, spódnice, spódnice plisowane, spodnie,
spodnie dresowe, spodnie joggingowe, spodnie sportowe,
spodnie [nieformalne], krótkie spodnie, spodnie dziecięce,
spódnico-spodnie, spodnie do piżamy, spodnie od dresu,
rampersy, majtki przypominające szorty z luźną nogawką,
szorty [odzież], szorty, czapki dziane, czapki [nakrycia głowy],
czapki wełniane, czapki jako nakrycia głowy, turbany, opaski
na głowę, opaski na głowę [odzież], stroje kąpielowe monikini, bikini, majtki dziecięce [odzież], kombinezony, kombinezony [odzież], kombinezony jednoczęściowe, ubranka

(210) 516020
(220) 2020 07 13
(731) AHUJA JITENDRA GHANSHYAMDAS, Raszyn
(540) (znak słowny)
(540) KRISBERG
(510), (511) 7 maszynki do robienia makaronu do użytku
domowego, młynki domowe elektryczne, maszyny do wyciskania soku, 8 sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia
do użytku kuchennego, noże do maszynek do mięsa jako
narzędzia, nieelektryczne otwieracze do puszek, sztućce
do jedzenia, widelce, łyżki, ręczne tasaki do siekania mięsa,
tasaki do warzyw, krajalnice do frytek, dopasowane pudełka na sztućce, wkłady na sztućce, 9 minutniki kuchenne,
wagi kuchenne, 11 urządzenia z pokrywką do opiekania,
bojlery i podgrzewacze, elektryczne zaparzacze do herbaty,
elektryczne zaparzacze do kawy, czajniki elektryczne, grille
kuchenne, 21 dziadki do orzechów, czajniczki do herbaty,
czajniki nieelektryczne, czajniki z gwizdkiem, patelnie do naleśników, patelnie grillowe, patelnie, podkładki pod garnki,
przesiewacze, sita, wyciskacze do owoców nieelektryczne
do celów domowych, trzepaczki nieelektryczne do użytku kuchennego, trzepaczki do ubijania piany, trzepaczki
do żywności, durszlaki, cedzaki, cedzaki jako przybory gospodarstwa domowego, deski do krojenia chleba, pojemniki
na chleb, miseczki, miski, miski ze szkła, łopatki do ciasta, formy do ciastek, cukiernice, filiżanki, przybory kuchenne, artykuły gospodarstwa domowego, dzbanki, dzbanki do kawy,
nieelektryczne dzbanki do parzenia kawy, formy do pieczenia, foremki do ciast jako przybory kuchenne, łopatki jako
sztućce, frytkownice nieelektryczne, miksery domowe nieelektryczne, naczynia, nieelektryczne garnki kuchenne jako
komplety, garnki, garnki kuchenne, ręczne młynki do użytku
domowego, dozowniki do mydła, sitka do herbaty, pojemniki kuchenne, lejki, zaparzaczki do herbaty, imbryki nieelektryczne, kosze na śmieci, młynki do kawy ręczne, otwieracze
do butelek, wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów domowych, młynki do pieprzu ręczne, pieprzniczki,
solniczki, pokrywki do garnków, kubki, maselniczki, prasy
do czosnku jako sprzęt kuchenny, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, dozowniki ręczników papierowych,
salaterki, sita jako przybory gospodarstwa domowego, sitka
do zaparzania herbaty, spryskiwacze, tace do użytku domowego, tarki jako sprzęt kuchenny, termosy, łyżki do mieszania
jako przybory kuchenne, ceramika do użytku kuchennego,
ceramiczna zastawa stołowa, kubki porcelanowe, serwis
do kawy z porcelany, przybory toaletowe, uchwyty na pa-
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pier toaletowy, uchwyty na kuchenne ręczniki papierowe,
stojak na papier toaletowy, przybory kuchenne z silikonu,
dozowniki do mydła, zestawy do przypraw, tygielki, rondelki,
ręczne rozdrabniacze do żywności, garnki do mleka, termosy
na jedzenie, naczynia do podgrzewania potraw, wyciskacze
do czosnku, patery, suszarki - ociekacze do naczyń, korkociągi, tłuczki do mięsa, brytfanny, deski do krojenia do kuchni,
kosze na chleb, garnki, garnki do gotowania na parze, garnki
żeliwne, płytkie rondle żeliwne, patelnie żeliwne, żeliwne kociołki z pokrywką.
(210) 516064
(220) 2020 07 15
(731) MERCK KGaA, Darmstadt, DE
(540) (znak słowny)
(540) SUPROVIA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do leczenia cukrzycy.
516065
(220) 2020 07 15
GABONA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gabona PROFESSIONAL COSMETICS SUPPLIER

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 3 bawełniane płatki kosmetyczne, patyczki
z watą do celów kosmetycznych, pumeks, sztuczne paznokcie, kamienie do wygładzania stóp, kleje do celów kosmetycznych, kosmetyki do makijażu, makijaż (preparaty do -),
kosmetyki, kleje do mocowania sztucznych paznokci, kleje
do przymocowywania sztucznych paznokci, kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, papier ścierny do paznokci,
papier ścierny szmerglowy do paznokci, paznokci (preparaty
do polerowania -), kleje do mocowania sztucznych brwi,
ołówki do brwi, produkty do makijażu brwi w postaci ołówków i proszków, sztuczne brwi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, kompaktowe kosmetyki
do makijażu, kosmetyki do makijażu skóry, kosmetyki do makijażu do kompaktów, kredki do makijażu, kredki do makijażu
oczu, makijaż do podwajania powiek, makijaż (puder do -),
makijażu (puder do -), ołówki do makijażu, produkty do makijażu do twarzy i ciała, puder do makijażu, puder sypki
do makijażu, spraye do utrwalania makijażu, środki do makijażu oczu, zestawy do makijażu, środki do usuwania skórek
wokół paznokci, sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych, sztuczne paznokcie do stóp, sztuczne paznokcie wykonane z metali szlachetnych, klej do utwardzania paznokci,
kalkomanie do ozdabiania paznokci, materiały na powłoki
do paznokci u rąk, naklejane ozdoby do paznokci, powłoki
do nadawania kształtu paznokciom u rąk, środki zmiękczające skórki przy paznokciach, żel do paznokci, zmywacze
do paznokci w sztyfcie, tipsy, 8 kręcenie włosów (przybory
ręczne do -), przybory do manicure i pedicure, przybory
do obcinania i usuwania włosów, przybory do układania włosów, przybory ręczne do kręcenia włosów, ręczne przybory
higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, 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, obcinacze do paznokci, obcinacze do paznokci [elektryczne lub nieelektryczne], pilniki
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do paznokci, pilniki do paznokci, elektryczne, pilniki do paznokci nieelektryczne, polerki do paznokci do manicure, polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, polerki
do paznokci nieelektryczne, przyrządy ręczne do kosmetycznej pielęgnacji brwi, separatory do rzęs, cążki do skórek,
nożyczki do paznokci, nożyki do usuwania zgrubiałej skóry
i odcisków, pilniczki kartonowe ze szmerglem, futerały
na przyrządy do manicure, elektryczne zestawy do pedicure’u, elektroniczne pilniki do stóp, elektryczne zalotki do rzęs,
nożyczki, narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycznych
zabiegach pielęgnacyjnych, maszynki do strzyżenia włosów,
maszynki do strzyżenia do użytku osobistego [elektryczne
i nieelektryczne], elektryczne urządzenia do układania włosów, elektryczne prostownice do włosów, elektryczna karbownica do włosów, elektryczne karbownice do włosów,
elektryczne przyrządy do kręcenia włosów, elektryczne urządzenia do zaplatania włosów, lokówki, lokówki elektryczne,
nieelektryczne lokówki, nieelektryczne ręczne przyrządy
do kręcenia włosów, prostownice do włosów, elektryczne,
elektryczne maszynki do strzyżenia włosów, elektryczne maszynki do strzyżenia brody, elektryczne maszynki do strzyżenia włosów do użytku osobistego [ręczne], maszynki do golenia, maszynki do przycinania włosów w nosie, maszynki
do strzyżenia brody, nożyczki do włosów, nożyczki fryzjerskie, pęsety do depilacji, przybory do depilacji, elektryczne
lub nieelektryczne, ręczne maszynki do strzyżenia włosów,
trymery do wąsów i brody, urządzenia do depilacji, urządzenia do laserowego usuwania włosów, inne niż do celów medycznych, przybory do pedikiuru, przybory do pedikiuru
[narzędzia ręczne], zestawy do pedicure, nożyczki do skórek
wokół paznokcia, pilniki do stóp, głowice obrotowe do pilników do stóp do usuwania zrogowaciałej skóry, brzytwy jednorazowe, elektryczne maszynki do golenia, etui na maszynki do golenia, maszynki do golenia, nieelektryczne, żyletki,
zestawy do golenia, pojemniki zawierające żyletki, narzędzia
do kształtowania brody, maszynki do strzyżenia włosów
do użytku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, maszynki do strzyżenia włosów, nieelektryczne, maszynki do strzyżenia włosów, elektryczne i na baterie, przycinarki [narzędzia
obsługiwane ręcznie], zalotki do rzęs, pęsety, pęsety
do sztucznych rzęs, narzędzia do odpychania skórek, przyrządy do usuwania skórek, 11 lampy kwarcowe ultrafioletowe, inne niż do celów medycznych, lampy kwarcowe ultrafioletowe do celów kosmetycznych, lampy ultrafioletowe,
nie do celów medycznych, lampy UV nie do celów medycznych, lampy do paznokci, urządzenia LED do suszenia paznokci, elektryczne ogrzewacze stóp, elektryczne ogrzewacze stóp [do użytku osobistego], ogrzewacze do stóp, nieelektryczne, ogrzewacze stóp, elektryczne lub nieelektryczne, urządzenia do kąpieli stóp, urządzenia elektryczne do kąpieli stóp, elektryczne ogrzewacze do stóp [inne do użytku
medycznego], elektryczne podgrzewacze do stóp, 16 afisze,
plakaty z papieru lub kartonu, plakaty z papieru, afisze, plakaty, banery wystawowe z papieru, broszury, broszury drukowane, drukowane etykietki papierowe, drukowane foldery
informacyjne, fotografie, fotografie [wydrukowane], kartki
do opakowań na prezenty, kalendarze, katalogi, materiały
drukowane w postaci próbek kolorów, nadruki, palety kolorów, plakaty reklamowe, plakaty wykonane z papieru, plakaty
z kartonu, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, reklamowe szyldy papierowe, reklamowe znaki papierowe, reklamy drukowane, szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu,
szyldy z papieru lub z kartonu, tablice reklamowe z kartonu,
tablice reklamowe z tektury, tablice ogłoszeniowe z papieru,
ulotki drukowane, ulotki, ulotki reklamowe, wizytówki, arkusze do pakowania z papieru, arkusze do pakowania z tworzyw sztucznych, arkusze z tworzyw sztucznych do owijania
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i pakowania, arkusze z tworzyw sztucznych do pakowania,
dekoracyjny papier do pakowania, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, kartonowe pudełka na prezenty, kartonowe pudełka do pakowania, kartony do pakowania, materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, materiały opakowaniowe wykonane z tektury, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, opakowania kartonowe, opakowania
na prezenty, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowanie na prezenty, papier do pakowania prezentów, papierowe
torebki do pakowania, pudełka kartonowe, pudełka na prezenty, pudełka na prezenty z papieru, pudełka tekturowe,
pudełka z papieru lub kartonu, torby na prezenty, torby papierowe, torby papierowe do pakowania, torby z tworzyw
sztucznych do owijania i pakowania, katalogi sprzedaży wysyłkowej, katalogi sprzedaży wysyłkowej, szablony do paznokci, pędzle, 18 futerały na przybory do golenia, sprzedawane bez wyposażenia, kosmetyczki [saszetki na przybory
toaletowe], kuferki na przybory do makijażu sprzedawane
bez wyposażenia, kuferki na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, torby na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, etui na wizytówki, 20 ręczne lusterka, osobiste lusterka składane, osobiste lusterka kompaktowe, lusterka do makijażu do torebek, lusterka do makijażu
do użytku w podróży, lusterka do makijażu do użycia
w domu, lusterka kieszonkowe, lusterka ręczne [lusterka toaletowe], lustra i lusterka stojące, 21 kosmetyczki na przybory
toaletowe, przybory do celów kosmetycznych, przybory kosmetyczne, przybory kosmetyczne i toaletowe, przybory toaletowe, paznokci (szczoteczki do -), szczoteczki do paznokci, szczoteczki do brwi, piankowe separatory do palców
u nóg, do użytku podczas pedicure, piankowe separatory
palców u nóg, do użytku podczas pedicure, separatory piankowe do palców stóp do użytku podczas pedicure, aplikatory do nakładania makijażu [szpatułki], aplikatory do makijażu
oczu, aplikatory do makijażu, etui na grzebienie, futerały dopasowane do przyborów kosmetycznych, futerały z przyborami toaletowymi [neseserki], gąbeczki do nakładania makijażu na twarz, gąbki, gąbki do czyszczenia, gąbki do makijażu, gąbki do mikrodermabrazji, do użytku kosmetycznego,
gąbki do nakładania pudru na ciało, gąbki do oczyszczania
twarzy, grzebienie, grzebienie do czyszczenia, grzebienie
do tapirowania włosów, grzebienie do włosów, grzebyki
do rzęs, kosmetyczki podróżne [wyposażone], kosmetyczki
podróżne z wyposażeniem, kosmetyczki [wyposażone], kosmetyczki z przyborami toaletowymi, kosmetyczki z wyposażeniem, kosmetyczne puderniczki [kompakty], miski
do farbowania włosów, pędzelki do eyelinerów, pędzelki
do makijażu, pędzelki do ust, pędzle kosmetyczne, pojemniki do przechowywania akcesoriów do włosów do użytku
w gospodarstwie domowym, pojemniki na kosmetyki, pojemniki przystosowane do przechowywania przyborów toaletowych, przyrządy do demakijażu, przyrządy do drapania
skóry głowy, przyrządy ręczne do nakładania kosmetyków,
szczoteczki do higieny osobistej, szczoteczki do oczyszczania skóry, szczoteczki do rzęs, szczoteczki do tuszu do rzęs,
szczotki obrotowo-dźwiękowe do pielęgnacji skóry, szpatułki kosmetyczne, pędzle do farbowania włosów, pędzle
(z wyjątkiem pędzli malarskich), pojemniki na pędzelki, aplikatory do nakładania makijażu na oczy, nieelektryczne urządzenia do usuwania makijażu, stojaki do gąbek do makijażu,
tacki do użytku przy polerowaniu paznokci u rąk, końskie
włosie do szczotek, podgrzewane elektrycznie szczotki
do włosów, sierść jenota do szczotek, szczotki, szczotki
do mycia, szczotki do stylizacji włosów gorącym powietrzem, szczotki do włosów, szczotki kąpielowe, szczotki złuszczające, włosie bydlęce na szczotki, włosie do produkcji
szczotek, włosie końskie do produkcji szczotek, elektryczne
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grzebienie do włosów, grzebienie elektryczne, grzebienie
o rzadko rozstawionych zębach, pędzle do golenia, pędzle
do golenia z włosia borsuka, 26 dekoracyjne akcesoria
do włosów, koraliki inne niż do robienia biżuterii, koraliki, inne
niż do wyrobu biżuterii, kosmyki włosów, ludzkie włosy, nieelektryczne wałki do włosów, orientalne szpilki do włosów,
ozdoby do włosów [nie z metali szlachetnych], ozdoby
do włosów w formie grzebieni, ozdoby do włosów w postaci
opasek do zawijania włosów, papiloty, paski z tworzyw
sztucznych do użytku w koloryzacji włosów, peruki, piankowe wałki do włosów, siatki na włosy, spinki do kręcenia włosów, spinki do włosów, spinki [klamerki] do włosów, spinki
[wsuwki] do włosów, spinki-szczęki [akcesoria do włosów],
spinki zatrzaskowe [akcesoria do włosów], sprężynki [akcesoria do włosów], syntetyczne treski, szpilki do kręcenia włosów, szpilki do ozdabiania włosów, szpilki do układania włosów, szpilki do włosów, sztuczne włosy, wałki do włosów,
wałki do włosów, elektryczne, inne niż przyrządy ręczne,
wałki do włosów, elektryczne lub nieelektryczne, inne niż
przyrządy ręczne, wałki do włosów, elektryczne lub nieelektryczne, inne niż przyrządy ręczne, wałki do włosów nieelektryczne, włosy do przedłużania, włosy syntetyczne, włosy
sztuczne, włosy (wsuwki do -), wstążki do włosów, wsuwki
do kręcenia włosów, wsuwki do układania włosów w fale,
wsuwki do włosów, wsuwki [spinki do włosów], 35 organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizacja targów handlowych, organizacja targów
w celach handlowych i reklamowych, organizacja wystaw
dla biznesu lub handlu, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, nabywanie towarów i usług dla innych firm, nabywanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, organizowanie zakupów zbiorowych, organizowanie zakupu towarów na rzecz
osób trzecich, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, skomputeryzowane zamówienia
towarów, skomputeryzowane usługi w zakresie składania
zamówień online, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, reklama, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama w Internecie dla
osób trzecich, usługi reklamowe, w tym reklama on-line
w sieci komputerowej, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), promocja sprzedaży dla osób trzecich,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z przyborami toaletowymi, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie zarządzania biznesowego
świadczone na rzecz hurtowni, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów do makijażu, 39 magazynowanie, konfekcjonowanie towarów, magazynowanie kosmetyków, magazynowanie towarów handlowych, organizowanie składowania towarów,
składowanie i dostarczanie towarów, dystrybucja [transport]
towarów drogą lądową, logistyka transportu, magazynowanie ładunku przed transportem, odbiór, transport i dostawa
towarów, organizacja transportu drogą lądową, morską i powietrzną, organizowanie transportu, organizowanie transportu drogą lądową, morską i powietrzną, organizowanie
transportu towarów, pakowanie artykułów do transportu,
transport, transport kosmetyków, transport lądowy, 45 doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej, doradztwo dotyczące udzielania licencji na znak towarowy, doradztwo związane z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami autorskimi, konsultacje z zakresu zarządzania własnością intelektualną, licencjonowanie własności intelektualnej,
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zarządzanie znakami towarowymi, zarządzanie własnością
intelektualną, zarządzanie prawami własności przemysłowej
i prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, zarządzanie
własnością przemysłową.
516070
(220) 2020 07 15
GLOBAL SPORT ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)
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szkoleniowych], produkcja filmów szkoleniowych, produkcja szkoleniowych filmów wideo, produkowanie materiałów szkoleniowych rozprowadzanych podczas seminariów
z zakresu zarządzania, programy edukacyjne i szkoleniowe
w zakresie zarządzania ryzykiem, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych
ludzi i dorosłych, prowadzenie kursów szkoleniowych on-line związanych z odżywianiem, prowadzenie kursów szkoleniowych na temat zarządzania działalnością gospodarczą,
prowadzenie seminariów szkoleniowych dla klientów, prowadzenie seminariów szkoleniowych, prowadzenie seminariów szkoleniowych związanych z zarządzaniem czasem.
516072
(220) 2020 07 15
APOLLO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) skyfall Warsaw

(210)
(731)

(531) 24.01.99, 26.11.03, 29.01.13
(510), (511) 41 doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub
szkoleniowe), doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo
szkoleniowe i edukacyjne], informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), kształcenie i szkolenia w dziedzinie
muzyki i rozrywki, kursy samoświadomości [szkolenia], kursy
szkoleniowe, kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, kursy szkoleniowe dotyczące
sprawności fizycznej, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć
sportowych, kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania,
doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, kursy szkoleniowe w formie
pisemnej, kursy szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju,
kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, kursy
szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, kursy
szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy szkoleniowe związane
z medycyną, kursy szkoleniowe z zakwaterowaniem, kursy
szkoleniowe związane z obsługą klienta, nauczanie i szkolenia, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu
i technologii informacyjnej, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie
seminariów szkoleniowych, organizacja wystaw w celach
szkoleniowych, organizowanie festiwali w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych,
organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów
[szkolenia], organizowanie i prowadzenie wystaw w celach
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie wykładów
w celach szkoleniowych, organizowanie komputerowych
kursów szkoleniowych, organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, organizowanie konkursów
w celach szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych w instytutach dydaktycznych, organizowanie kursów
szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie programów szkoleniowych, organizowanie programów szkolenia młodzieży, organizowanie seminariów szkoleniowych, organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, organizowanie wycieczek
do celów szkoleniowych, organizowanie wystaw w celach
szkoleniowych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, podyplomowe kursy szkoleniowe, pokazy [do celów

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów,
a mianowicie: afisze, plakaty, aktówki [artykuły biurowe],
almanachy [roczniki], atlasy, bielizna stołowa papierowa,
biuletyny informacyjne, bloki [artykuły papiernicze], bony
wartościowe, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma
[periodyki], etykiety nie z materiału tekstylnego, gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z kartonu lub
papieru, książki, mapy geograficzne, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, nalepki, naklejki
[materiały piśmienne], notatniki [notesy], obrazy [malarstwo],
oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], oprawy książek, papier do pisania [listowy],
papier do zawijania, papier w arkuszach [artykuły piśmienne],
podkładki na biurko, podręczniki [książki], pudełka kartonowe
lub papierowe, pudełka na pióra, ramki i stojaki do fotografii, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], teczki
z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], torby papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru
lub tworzyw sztucznych, ulotki, wstążki papierowe, zeszyty
do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, druki, materiały introligatorskie, fotografie, papierowe materiały biurowe,
segregatory (materiały biurowe), materiały piśmienne, kleje
do celów biurowych lub domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania
i artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], materiały szkoleniowe
i instruktażowe [z wyjątkiem przyrządów], materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, papierowe podkładki pod szklanki,
20 plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe,
statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane
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z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw
sztucznych, zawarte w tej klasie, szyldy reklamowe z drewna,
szyldy reklamowe z tworzyw sztucznych, balony reklamowe,
elementy wystawowe do witryn, mobilne wyświetlacze, niemetalowe przenośne stoiska wystawowe, obiekty nadmuchiwane powietrzem do reklamy, tablice reklamowe, urządzenia do ekspozycji plakatów, witryny, standy wystawowe,
21 zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, szklanki,
kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak
porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, serwetniki, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów
tekstylnych, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, rękawiczki,
paski tekstylne, krawaty, apaszki, szale, odzież reklamowa,
35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, usługi
menedżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi
badania rynku, w tym w celach handlowych, promocja inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym centrów handlowych,
usługowych, hotelowych i rozrywkowych, administrowanie
i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, kompleksowa oferta różnorodnych towarów z branży odzieżowej,
papierniczej, spożywczej oraz związanej z pamiątkami i upominkami umożliwiająca nabywcom rozeznanie i zakup tych
towarów, organizowanie aukcji, wernisaży, organizowanie
i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub
reklamowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów z branży odzieżowej, papierniczej, spożywczej oraz
związanej z pamiątkami i upominkami pozwalające nabywcy
wygodnie je oglądać i kupować w dużym sklepie wielobranżowym, galerii handlowej i supermarkecie, wynajmowanie
kopiarek, dobór personelu za pomocą testów, wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, ubezpieczenia majątkowe
[nieruchomości], usługi w zakresie nieruchomości związane
z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, ubezpieczenia budynków, ubezpieczenia hipoteczne, analizy
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, operacje
i usługi finansowe, usługi kredytowe, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w tym kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, pośrednictwo w zakresie zakupu na raty, pośrednictwo w najmie
i handlu nieruchomościami, prowadzenie zbiórek na cele
dobroczynne, emisja i obsługa bonów wartościowych i kart
kredytowych, usługi wyceny finansowej, prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji, w tym związanych z najmem,
kupnem lub sprzedażą nieruchomości, sponsorowanie finansowe, wycena dzieł sztuki, przyjmowanie przedmiotów
w depozyt, pośrednictwo ubezpieczeniowe, badania rynku
nieruchomości, usługi bankomatów, prowadzenie punktów
wyceny biżuterii, prowadzenie kantorów wymiany walut,
wynajem nieruchomości, 38 odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
usługi sportowe, organizowanie imprez sportowych i kulturalnych, usługi klubów fitness, klubów gier komputerowych,
kręgielni, sal kinowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie loterii, organizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie nagrań filmowych i dźwiękowych, organizowanie i prowadzenie dyskotek, organizowanie festiwali
sztuki, w tym festiwali filmowych, usługi klubów sportowych,
organizowanie konkursów rozrywkowych, usługi lunaparków,
kultura fizyczna, organizowanie konkursów piękności, muzea,
planowanie przyjęć, informacja o wypoczynku, zapewnianie
infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, wypożyczanie
sprzętu sportowego, filmowanie, reportaże fotograficzne,
42 usługi w zakresie badań naukowych i technicznych oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze,
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projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, budowa i analizy systemów komputerowych, badanie i udoskonalanie nowych produktów, dekoracja
wnętrz, wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania komputerów, usługi grafiki artystycznej, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, projektowanie budowlane,
usługi architektoniczne, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, dostarczanie potraw
i napojów, usługi barów, restauracji, kafeterii, fast-foodów,
opieka nad dziećmi w żłobkach i klubach malucha, zapewnianie opieki nad dziećmi po szkole, usługi opieki nad dziećmi
świadczone w obiektach handlowych, wypożyczanie konstrukcji przenośnych w postaci namiotów, podestów i estrad,
udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur
oraz pomieszczeń na posiedzenia, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów,
44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie
higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, 45 informacja o modzie,
opieka prawna, administrowanie prawami autorskimi w zakresie dzieł sztuki.
(210)
(731)
(540)
(540)

516074
(220) 2020 07 15
BICZ JOANNA FISZKA, Myślenice
(znak słowno-graficzny)
Flying Yellow Fish

(531) 03.09.01, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 sprzęt wędkarski i akcesoria: wędki do łowienia, żyłki wędkarskie, kołowrotki wędkarskie, haczyki do wędkarstwa, spławiki do wędkarstwa, podbieraki dla wędkarzy,
sieci, sztuczne przynęty stosowane w wędkarstwie.
(210)
(731)
(540)
(540)

516075
(220) 2020 07 15
BARNAŚ BOGUSŁAW BXB STUDIO, Kraków
(znak słowno-graficzny)
BXB

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 obrazy oprawione lub nie, akwarele, makiety
architektoniczne, obrazy i zdjęcia, plany, rysunki, 20 dzieła
sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, dekoracje wiszące, meble, 41 fotografia, publikowanie książek,
przekazywanie know-how, szkolenia, produkcja filmów, innych niż reklamowe, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, organizowanie i prowadzenie warsztatów, 42 usługi konsultacyjne dotyczące architektury, projektowanie budowlane, projektowanie urbanistyczne, usługi architektoniczne, usługi graficzne, wzornictwo przemysłowe,
projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań,
projektowanie mody.
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516076
(220) 2020 07 15
PZU LAB SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
PZU LAB

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 41 edukacja i szkolenia, organizacja i prowadzenie seminariów i konferencji, organizowanie i prowadzenie
wykładów, kongresów, organizacja szkoleń, webinariów,
organizowanie i prowadzenie konferencji biznesowych,
usługi instruktażowe, organizowanie imprez, zjazdów, plebiscytów, konkursów, sympozjów w celach kulturalnych,
edukacyjnych, rozrywkowych i sportowych, usługi edukacyjne i szkoleniowe dotyczące zarządzania ryzykiem,
zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, zarządzania
ryzykiem ubezpieczeniowym, zarządzania ryzykiem związanym ze zdrowiem i bezpieczeństwem, usługi edukacyjne
i szkoleniowe dotyczące bezpieczeństwa, bezpieczeństwa
danych, bezpieczeństwa komputerowego, usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze, dotyczące uprzednio
wymienionych, programy szkoleniowe dla firm technologicznych w zakresie rozwoju i prowadzenia biznesu, szkolenia w dziedzinie ubezpieczeń, kursy edukacyjne związane
z ubezpieczeniami, publikacja i opracowywanie tekstów
innych niż reklamowe, usługi edukacyjne, usługi w dziedzinie rozrywki, działalności sportowej i rekreacji oraz kultury, organizowanie loterii, szkolenia techniczne w zakresie
bezpieczeństwa, nauczanie w zakresie ekonomii i zarządzania, udostępnianie publikacji elektronicznych, szkolenia
w zakresie inżynierii, szkolenia dotyczące elektroniki, usługi
konsultacyjne związane z edukacją inżynieryjną i w zakresie edukacji biznesowej, nauczanie i szkolenia w dziedzinie
biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, 42 usługi
inspekcji budynków, usługi w zakresie badań naukowo-technicznych, sporządzanie raportów technicznych, usługi
komputerowe, programowanie komputerów, projektowanie, instalacja, konserwacja i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, leasing, wypożyczanie i wynajem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz baz danych,
usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze, dotyczące
uprzednio wymienionych, programowanie komputerowe
stosowane w ubezpieczeniach, projektowanie oprogramowania komputerowego stosowanego w ubezpieczeniach,
instalacja i uaktualnianie oprogramowania komputerowego mającego zastosowanie w ubezpieczeniach, badania
i analizy naukowe, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, doradztwo techniczne dotyczące bezpieczeństwa, badania w zakresie bezpieczeństwa, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, utrzymanie oprogramowania komputerowego dotyczące bezpieczeństwa
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komputerowego oraz ochraniające komputer przed zagrożeniami, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, doradztwo związane
z usługami technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia
w prąd i energię, ocena zagrożeń środowiskowych, ocena
zagrożeń, badania inżynieryjne, usługi inżynieryjne, dostarczanie raportów inżynieryjnych, analizy w zakresie inżynierii technologicznej, usługi inżynieryjne w zakresie analizy
konstrukcji, projektowanie modeli, usługi doradcze dotyczące planowania obiektów, usługi inżynieryjne w zakresie
analizy maszyn, urządzeń, instalacji elektrycznych, instalacji
grzewczych oraz systemów elektroenergetycznych, przegląd maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, instalacji
grzewczych oraz systemów elektroenergetycznych, audyt
energetyczny, audyt jakości, badania przemysłowe obiektów technicznych, badania dotyczące bezpieczeństwa
elektrycznego, badania dotyczące maszyn przemysłowych,
badania dotyczące technologii, badania naukowe i przemysłowe, badania nad procesami przemysłowymi, doradztwo
technologiczne, doradztwo eksperckie dotyczące technologii, doradztwo w dziedzinie kontroli jakości, doradztwo
w dziedzinie badań przemysłowych, doradztwo w zakresie
oszczędności energii, doradztwo techniczne w zakresie
produkcji, doradztwo projektowe, udostępnianie programów bezpieczeństwa komputerowego w zakresie zarządzania ryzykiem.
516081
(220) 2020 07 15
ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Różewo
(540) (znak słowny)
(540) Elstrobin
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie,
nawozy sztuczne, adiuwanty, 5 środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.
(210)
(731)

516082
(220) 2020 07 15
PAKPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Orla
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GÓRALSKO KRAINA PREMIUM KRZEPKO GORZOŁKO

(210)
(731)

(531)

06.01.01, 06.01.02, 26.11.02, 25.01.15, 25.01.25, 26.13.25,
27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210) 516090
(220) 2020 07 16
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak graficzny)
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(540)

(531) 03.04.01, 03.04.04, 03.04.05, 03.04.13, 29.01.15
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, dodatki witaminowe i mineralne, mineralne suplementy diety, suplementy
diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, napoje z dodatkami dietetycznymi, preparaty pobudzające apetyt, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, proszki jako
zamienniki posiłków, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie
z witamin, suplementy diety z białkiem sojowym, 25 apaszki,
bandany na szyję, bermudy, bielizna termoaktywna, bielizna
wchłaniająca pot, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, czapki i czapeczki sportowe, bokserki, dresy, kąpielówki,
kostiumy, kombinezony, komplety do joggingu [odzież], koszulki do tenisa, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, kurtki,
odzież do biegania, odzież dla rowerzystów, odzież sportowa, odzież gimnastyczna, 35 usługi handlu detalicznego
i hurtowego w zakresie białkowych suplementów diety,
dodatków witaminowych i mineralnych, mineralnych suplementów diety, suplementów diety zawierających enzymy,
suplementów diety zawierające glukozę, suplementów diety
zawierające kazeinę, napoi z dodatkami dietetycznymi, preparatów pobudzających apetyt, preparatów witaminowych
w postaci suplementów diety, proszków jako zamienników
posiłków, suplementów diety sporządzonych głównie z minerałów, suplementów diety sporządzonych głównie z witamin, suplementów diety z białkiem sojowym, sosów, dań
gotowych z suchych lub płynnych zawierających głownie
ryż, dań gotowych głównie z mięsa, dań gotowych głównie z warzyw, musy, frużeliny owocowe, kremy spożywcze,
apaszki, bandany na szyję, bermudy, bielizna termoaktywna,
bielizna wchłaniająca pot, bluzy sportowe, bluzy sportowe
z kapturem, czapki i czapeczki sportowe, bokserki, dresy,
kąpielówki, kostiumy, kombinezony, komplety do joggingu
[odzież], koszulki do tenisa, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, kurtki, odzież do biegania, odzież dla rowerzystów,
odzież sportowa, odzież gimnastyczna, reklama i marketing.
(210) 516094
(220) 2020 07 16
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) TUR
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego
w zakresie białkowych suplementów diety, dodatków witaminowych i mineralnych, mineralnych suplementów diety,
suplementów diety zawierających enzymy, suplementów
diety zawierające glukozę, suplementów diety zawierające
kazeinę, napoi z dodatkami dietetycznymi, preparatów pobudzających apetyt, preparatów witaminowych w postaci
suplementów diety, proszków jako zamienników posiłków,
suplementów diety sporządzonych głównie z minerałów,
suplementów diety sporządzonych głównie z witamin, suplementów diety z białkiem sojowym, sosów, dań gotowych
suchych lub płynnych zawierających głownie ryż, dań gotowych głównie z mięsa, dań gotowych głównie z warzyw,
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musy, frużeliny owocowe, kremy spożywcze, apaszki, bandany na szyję, bermudy, bielizna termoaktywna, bielizna
wchłaniająca pot, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, czapki i czapeczki sportowe, bokserki, dresy, kąpielówki,
kostiumy, kombinezony, komplety do joggingu [odzież], koszulki do tenisa, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, kurtki,
odzież do biegania, odzież dla rowerzystów, odzież sportowa, odzież gimnastyczna, reklama i marketing.
(210) 516105
(220) 2020 07 16
(731) MOLKA MICHAŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Sport Guru
(510), (511) 41 edycja nagrań wideo, edukacja, rozrywka i sport, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych, instruktaż w zakresie
ćwiczeń fizycznych, edukacja sportowa, edukacja online
z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu
czy ekstranetów, informacje dotyczące edukacji sportowej,
kursy edukacyjne dotyczące finansów, kursy instruktażowe,
kursy instruktażowe w zakresie odchudzania, instruktaż
w zakresie treningu kondycyjnego, instruktaż w zakresie
sportów zimowych, instruktaż w zakresie jazdy konnej,
instruktaż w zakresie gimnastyki ciążowej, instruktaż w zakresie gimnastyki, instruktaż w zakresie doskonalenia umiejętności gry w golfa, instruktaż w zakresie aikido, instruktaż
fitness do gry w golfa, edukacyjne usługi doradcze, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, organizowanie zawodów i imprez sportowych, organizowanie
zajęć sportowych i zawodów sportowych, organizowanie
zajęć sportowych i imprez sportowych, organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, prowadzenie zawodów sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, szkolenia sportowe, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej,
świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, świadczenie usług edukacyjnych związanych
z ćwiczeniami, szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej
kondycji fizycznej, szkolenia w zakresie zajęć sportowych,
szkolenia zawodników sportowych, szkolenie sportowe,
szkolenie w zakresie ćwiczeń grupowych, szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, treningi zdrowotne i treningi fitness, usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych
[fitness], usługi doradcze w zakresie organizowania imprez
sportowych, usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi edukacyjne w zakresie sprawności fizycznej, usługi szkoleniowe
w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, usługi
szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness],
usługi trenerskie, usługi trenerów osobistych, usługi trenera
osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie
w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi trenerskie
w zakresie sportu, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję,
usługi sportowe, zapewnianie instruktażu i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń fizycznych, zajęcia sportowe i rekreacyjne,
zajęcia sportowe, usługi w zakresie treningu fizycznego,
usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, usługi w zakresie rozrywki sportowej, usługi w zakresie instruktażu sportowego,
usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi treningowe
w zakresie aerobiku, usługi w zakresie treningu sprawności
fizycznej, organizacja imprez sportowych, organizacja imprez i konkursów sportowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, obozy sportowe (organizowanie
-), obozy sportowe, organizowanie imprez i zawodów spor-
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towych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie
lokalnych wydarzeń sportowych, organizowanie obozów
sportowych, organizowanie turniejów sportowych, organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych, przygotowywanie imprez sportowych, nauka w zakresie sportu,
kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, nauka gry w tenisa, nauka gry w golfa, nauka gry w baseball, nauka gry
w koszykówkę, nauka jazdy na łyżwach, nauka jazdy na nartach, nauka jazdy na wrotkach, nauka nurkowania, nauka
pływania, opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, organizowanie kursów instruktażowych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie warsztatów,
organizowanie wykładów, prowadzenie kursów, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów instruktażowych, prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych,
usługi szkoleniowe w zakresie sportu, trening jogi, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych
lub Internetu, udzielanie informacji związanych z wydarzeniami sportowymi, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane
ze sportem, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
usługi rozrywkowe związane ze sportem, sport i fitness,
organizowanie szkoleń sportowych, organizowanie konkursów sportowych, organizowanie imprez sportowych,
zawodów i turniejów sportowych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, organizacja turniejów sportowych, organizowanie i prowadzenie szkolnych zawodów
sportowych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, usługi klubów zdrowia [fitness], usługi klubów zdrowia [ćwiczenia], usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej
[fitness klub], usługi klubów zdrowia i sal gimnastycznych,
usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], organizowanie i obsługa konferencji, wypożyczanie sprzętu
sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, publikowanie tekstów edukacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe.
516109
(220) 2020 07 15
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cewitan

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole
do odświeżania i oczyszczania skóry, antyperspiranty [przybory toaletowe], balsamy, inne niż do celów medycznych,
balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane
do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki
oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki
pielęgnacyjne dla niemowląt, dezodoranty i antyperspiranty, emulsje do ciała, koncentraty nawilżające [kosmetyki],
kosmetyki, kostki mydła do mycia ciała, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy do mycia, kremy do oczyszczania skóry, kremy
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy
i balsamy kosmetyczne, kremy kosmetyczne, maści [nielecznicze], maseczki do skóry [kosmetyki], maski kosmetyczne,
mleczka do ciała, mleczka kosmetyczne, mydła i żele, nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku
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osobistego], nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe,
nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty
ochronne do ust, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji
włosów do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji
ust, nielecznicze serum do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze spraye do jamy ustnej, nielecznicze środki
do mycia zębów, nielecznicze płyny do oczyszczania skóry,
nielecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze płyny
do włosów, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków,
pianki [kosmetyki], płynne kremy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji i golenia, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne
[kosmetyki], preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do demakijażu, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do ochrony
przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do włosów, preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty fitokosmetyczne, preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, spraye do ciała, sole do kąpieli,
środki toaletowe, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, szampony, talki do ciała, toniki
do skóry, waciki do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, zasypki do ciała [talk], żele
do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 alkohol leczniczy, antybakteryjne środki do mycia, antybakteryjne żele
na bazie alkoholu do odkażania skóry, antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała,
antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], balsamy do użytku medycznego, bandaże elastyczne
[opatrunki], chemiczne tabletki dopochwowe, chusteczki
antybakteryjne, chusteczki odkażające, czopki, dietetyczna
żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki
odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne słodycze, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, gaza, guma do żucia
do celów medycznych, herbata lecznicza, higieniczne środki nawilżające, higieniczne (bandaże -), intymne preparaty
nawilżające, kapsułki na lekarstwa, kapsułki do celów farmaceutycznych, kompresy, kremy dla dzieci [lecznicze], kremy
do użytku dermatologicznego, kremy do pielęgnacji skóry
do użytku medycznego, kremy farmaceutyczne, kremy
lecznicze, krople do oczu, krople do uszu, krople do nosa
do celów medycznych, krople witaminowe, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, lecznicze balsamy, lecznicze dodatki do żywności, lecznicze kremy do ciała, lecznicza guma do żucia, lecznicze napoje mineralne, lecznicze napary ziołowe, lecznicze oliwki dla nie-
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mowląt, lecznicze pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze preparaty do leczenia skóry,
lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze preparaty w sprayu do nosa, lecznicze płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, lecznicze maści na wysypkę pieluszkową,
lecznicze kuracje do skóry głowy, lecznicze kremy do skóry,
lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze pudry do ciała,
lecznicze szampony, lecznicze żele do ciała, lekarstwa, leki
dla ludzi, maści lecznicze, maści antyseptyczne, materiał
opatrunkowy do celów medycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, mieszaniny farmaceutyczne, mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, mleko
w proszku [żywność dla niemowląt], multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, mydła antybakteryjne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, mydła dezynfekujące, napoje dla niemowląt, napoje stosowane w lecznictwie, napoje
witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku leczniczego, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne, nasączone płatki lecznicze, nasączone chusteczki lecznicze, nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, nasączone waciki lecznicze,
nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odkażający preparat do mycia rąk, odżywcze suplementy diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki
posiłków, okłady, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, olejki lecznicze, opatrunki elastyczne, opatrunki do ran, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, pieluchy
dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazowe, pieluszki
dla niemowląt, pieluszki jednorazowe, plastry, płyny do celów farmaceutycznych, podpaski, preparaty antybakteryjne,
preparaty antyseptyczne, preparaty bakteriobójcze [inne
niż mydło], preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty dermatologiczne, preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty farmaceutyczne, preparaty enzymatyczne do celów
medycznych, preparaty farmakologiczne do pielęgnacji
skóry, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje lecznicze, preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, preparaty medyczne, preparaty multiwitaminowe, preparaty mineralne do celów medycznych, preparaty nutraceutyczne dla
ludzi, produkty higieniczne dla kobiet, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty witaminowe
i mineralne, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty ziołowe do celów medycznych,
probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne do celów
medycznych, produkty żywnościowe dla niemowląt, puste
kapsułki na środki farmaceutyczne, roztwory do szkieł kontaktowych, roztwory do sterylizacji, roztwory soli do irygacji
zatok i nosa, roztwory oczyszczające do użytku medycznego, słodziki dietetyczne do celów medycznych, sole do celów medycznych, słodycze do celów leczniczych, sole mineralne do celów medycznych, spraye antyalergiczne,
spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, spraye lecznicze, spraye
do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, spraye
do gardła [lecznicze], spraye ziołowe do celów medycznych,
środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące
do użytku domowego, środki do higieny intymnej dla kobiet, środki do płukania nosa, środki do uwalniania leków,
środki do sterylizacji, środki odkażające, środki odkażające
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do użytku domowego, strzykawki napełnione preparatami
farmaceutycznymi do celów medycznych, substancje
chłonne do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla
niemowląt, substytuty mleka matki, suplementy diety, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy mineralne do żywności, suplementy prebiotyczne, suplementy
ziołowe, suplementy żywnościowe, tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, tabletki przeciwutleniające, tabletki
witaminowe, talk leczniczy, tampony, toniki [lecznicze],
tłuszcze do celów medycznych, terapeutyczne lecznicze
preparaty do kąpieli, tran, wchłaniające artykuły higieniczne,
wazelina do celów medycznych, wata do celów farmaceutycznych, wata do celów medycznych, waciki do użytku
medycznego, waciki odkażające, wata antyseptyczna, wata
aseptyczna, węgiel aktywny do użytku medycznego, wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, witaminy i preparaty witaminowe, witaminy
prenatalne, wkładki higieniczne, wkładki do stanika dla karmiących matek, woda utleniona do celów medycznych,
woda źródlana do celów medycznych, wody mineralne
do celów medycznych, wstępnie wypełnione strzykawki
do celów medycznych, wyciągi z ziół leczniczych, wyciągi
z roślin leczniczych, wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceutycznych, żele antybakteryjne, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, żele
do użytku dermatologicznego, żele nawilżające do użytku
osobistego, żelki witaminowe, zioła lecznicze, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dla diabetyków, żywność dla diet medycznych, żywność dla niemowląt, żywność liofilizowana
przystosowana do celów medycznych, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, 10 aplikatory do leków, aplikatory do preparatów farmaceutycznych,
aplikatory do preparatów antybakteryjnych, aplikatory
do preparatów antyseptycznych, artykuły do karmienia
i smoczki, aplikatory pigułek, aplikatory w postaci gąbek
[do użytku medycznego], aplikatory bandaży, artykuły
do opieki nad niemowlętami, bandaże elastyczne, bandaże
nieelastyczne [usztywniające], bandaże uciskowe, buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, buteleczki
do karmienia niemowląt, butelki dla dzieci, buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, butelki do przechowywania mleka matki, butelki do karmienia niemowląt, gryzaki
na ząbkowanie, Inhalatory, laktatory, lateksowe rękawice
medyczne, łyżki do podawania leków, maski higieniczne
do celów medycznych, maski medyczne, maski na twarz
do użytku medycznego, maski ochronne na nos do użytku
medycznego, maski ochronne na twarz do użytku medycznego, maski ochronne na usta do użytku medycznego, maski sanitarne do celów medycznych, osłonki laktacyjne
do karmienia piersią, osłony ochronne na twarz do użytku
medycznego, pojemniki do aplikowania leków, pojemniki
na butelki do karmienia, pompki do użytku medycznego
przy podawaniu lekarstw z pojemników, rękawiczki ochronne do celów medycznych, smoczki, spraye [aerozole] do celów medycznych, strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, strzykawki do zastrzyków, termometry do pomiaru gorączki, termometry lekarskie, zakraplacze do oczu, zakraplacze do celów medycznych, zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, zamknięcia do butelek
do karmienia, zawieszki do smoczków.
(210)
(731)

516113
(220) 2020 07 16
EDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
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(540) (znak słowny)
(540) H11
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, kawiarnia.
516114
(220) 2020 07 16
EDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTEL 11

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, kawiarnia, serwowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach.
(210) 516115
(220) 2020 07 16
(731) KRAUS DAWID, Masłów
(540) (znak słowny)
(540) Age of Aincrad
(510), (511) 9 pobieralne gry komputerowe, oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, oprogramowanie komputerowe gier wideo, oprogramowanie do gier
komputerowych do użycia w grach interaktywnych online,
oprogramowanie do aplikacji komputerowych do gier, oprogramowanie gier komputerowych rozrywkowych, 41 usługi
rozrywkowe w zakresie gier komputerowych i wideo, udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci.
(210) 516163
(220) 2020 07 17
(731) DOBRZAŃSKA EWELINA, Laszczki
(540) (znak słowny)
(540) LADIES FIRST
(510), (511) 41 fitness kluby, prowadzenie zajęć fitness, sport
i fitness, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness|, udostępnianie
obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą
portalu online, usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, usługi szkół pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie
pielęgnacji urody, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody,
usługi edukacyjne związane z zabiegami terapeutycznymi,
usługi edukacji medycznej, nauczanie w dziedzinie medycyny, zapewnianie szkoleniowych kursów medycznych, usługi
edukacyjne z zakresu medycyny, szkolenie w zakresie diety (nie medyczne), usługi w zakresie edukacji dietetycznej,
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44 usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, wykonywanie
zabiegów z zakresu dermatologii estetycznej, usługi w dziedzinie pielęgnacji urody, zabiegi SPA, usługi fizjoterapii, rehabilitacji i paramedycyny, laserowe usługi kosmetyczne,
termolifting, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, zabiegi kosmetyczne, gabinety pielęgnacji skóry, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi kosmetyczne, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, pielęgnacja urody, usługi
pielęgnacji urody, doradztwo dotyczące urody, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, usługi pielęgnacji
urody, w szczególności w zakresie rzęs, usługi w zakresie
higieny i pielęgnacji urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
pielęgnacja stóp, usługi pielęgnacji paznokci, usługi salonów
pielęgnacji paznokci, zabiegi depilacyjne, usługi w zakresie
pielęgnacji skóry głowy, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zabiegi
terapeutyczne dla ciała, usługi zabiegów na cellulitis, usługi
doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa
dietetycznego [medyczne], usługi klinik medycznych i opieki
zdrowotnej, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, doradztwo dietetyczne, planowanie
i nadzorowanie diety, usługi świadczone przez dietetyków,
profesjonalne doradztwo związane z dietą, usługi doradcze
związane z dietą, udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania.
516179
(220) 2020 07 17
ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Liderzy Jutra
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 24.15.01, 24.17.02, 26.01.06
(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, interaktywne
bazy danych, biuletyny elektroniczne do pobrania, czasopisma elektroniczne, chipy zawierające muzyczne nagrania dźwiękowe, dokumentacja komputerowa w formie
elektronicznej, e-booki, edukacyjne materiały na zajęcia,
do pobrania, elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych, elektroniczne kartki z życzeniami do pobrania do przesyłania pocztą tradycyjną, elektroniczne sprawozdania do pobrania, filmy do pobrania, filmy wideo, interaktywne płyty DVD, klucze sieciowe USB,
klucze sieciowe USB do automatycznego uruchamiania
URL zaprogramowanych stron internetowych, książki audio, książki dźwiękowe, książki elektroniczne do pobrania,
książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu,
książki zapisane na płytach, nagrane płyty CD-i, nagrane
płyty CD ROM, nagrane płyty DVD, nagrane taśmy wideo,
nagrane taśmy wideo niemuzyczne, nagrania audio, nagrania audio i wideo, nagrania multimedialne, nagrania
wideo do pobrania, nagrania wideo z filmami, pliki graficzne do pobierania, płyty nagrane z dźwiękiem, płyty
nagrane z obrazami, płyty [nagrania dźwiękowe], pobieralne broszury elektroniczne, pobieralne nagrania dźwiękowe, podcasty, podcasty do pobrania, podręczniki szkoleniowe w formie programu komputerowego, publikacje
elektroniczne, publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje elektroniczne [ładowalne], publikacje elektronicz-
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ne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów,
publikacje tygodniowe ładowalne w postaci elektronicznej z Internetu, środki edukacyjne do pobrania, terminarze i organizery do pobrania, które można wydrukować,
tygodniowe publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, videocasty, wstępnie nagrane filmy,
wstępnie nagrane taśmy audio, elektroniczne terminarze
osobiste, elektroniczne organizery, elektroniczne notatniki, interaktywne tablice elektroniczne, futerały na elektroniczne notesy, notesy elektroniczne, notatniki [elektroniczne], organizery cyfrowe, audiowizualne urządzenia
dydaktyczne [do nauczania], roboty edukacyjne, stoiska
do przeprowadzania badań, stoiska do przeprowadzania
testów, urządzenia do diagnozy [w celach naukowych],
urządzenia do nauczania, urządzenia do symulacji, urządzenia dydaktyczne i instruktażowe, urządzenia i przyrządy badawcze, urządzenia i przyrządy do nauczania urządzenia i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, 16 indeksy,
skorowidze, kalendarze kieszonkowe, kalendarze drukowane, kalendarze na biurko, kalendarze ścienne, kalendarze wskazujące dzień tygodnia, kartki papieru do robienia
notatek, kartki do notowania, kartki do korespondencji,
etykiety wysyłkowe, etykiety z papieru, identyfikatory [artykuły biurowe], bloki do pisania, bloki [artykuły papiernicze], agendy, arkusze papieru [artykuły papiernicze],
bloczki notatnikowe, bloczki do zapisywania, bloczki
do pisania, bloczki do notowania, bloki papierowe, czyste
dzienniki, czyste flipcharty, długopisy kolorowe, karty
z nazwiskami, kieszonkowe notesy, koperty [artykuły piśmienne], koperty do użytku biurowego, książki do podpisu, księgi gości, materiały do pisania, materiały drukarskie i introligatorskie, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, notatniki, notatniki [notesy], notatniki samoprzylepne, notatniki ilustrowane, notatniki
w linie, notesy, notesy [artykuły papiernicze], notesy kieszonkowe, okładki na zeszyty ćwiczeń, okładki notatników, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], oprawki
na zdjęcia lub obrazy, oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z papieru, oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z tektury, organizery do użytku biurowego, organizery kieszonkowe, organizery na biurko, organizery osobiste, organizery [stojaki] na notatki, pamiętniki, dzienniki, papier do korespondencji, papier do kopiowania, papier do pisania [listowy], papier firmowy, papier listowy, papierowe artykuły piśmienne, papierowe materiały biurowe, papierowe
identyfikatory imienne, papierowe etykietki identyfikacyjne, bloki do pisania, bloczki do pisania notatek, plakietki
papierowe, podkładki na biurko, podkładki na biurko z kalendarzem, podkładka na biurko, pojemniki na karteczki
do notowania, pojemniki na korespondencję, przegródki,
przekładki do dokumentów, przekładki do zeszytów, przyborniki biurkowe, przyborniki na biurko, przylepne kartki
na notatki, samoprzylepne etykiety drukowane, segregatory, segregatory [artykuły biurowe], segregatory biurowe,
segregatory do prezentowania, segregatory do użytku
w biurze, segregatory (materiały biurowe), segregatory
na listy, segregatory na luźne kartki, skoroszyty do dokumentów, skoroszyty i segregatory, skorowidze, szkicowniki, tablice na notatki, tablice na notatki [artykuły biurowe],
tablice z kartkami do prezentacji [flipchart], teczki do użytku biurowego, teczki [artykuły papiernicze], teczki na dokumenty, teczki na dokumenty [artykuły biurowe], teczki
na dokumenty będące artykułami papierniczymi, teczki
papierowe [artykuły papiernicze], teczki papierowe na dokumenty, terminarze, terminarze biurkowe, terminarze
kieszonkowe, terminarze miesięczne, terminarze na biur-
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ko, terminarze roczne, terminarze ścienne, terminarze tygodniowe, zakładki do książek, zakładki, zeszyty do pisania, 41 publikacja czasopism, publikacja broszur, pisanie
tekstów [innych niż teksty reklamowe], pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, multimedialne
wydania gazet, multimedialne wydania magazynów, multimedialne wydania czasopism, elektroniczna publikacja
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie,
edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż
do celów reklamowych, publikacja kalendarzy, publikacja
kalendarzy imprez, publikacja i redagowanie książek, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja gazet elektronicznych online, publikacja materiałów
edukacyjnych, publikacja książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu,
publikacja podręczników użytkownika, publikacja prac
naukowych, publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie
czasopism internetowych, publikowanie czasopism, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie książek, czasopism, publikowanie
książek, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, publikowanie podręczników, publikowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie podręczników dotyczących zarządzania biznesowego, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie tekstów, udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line (nie do pobrania), udostępnianie
publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, tworzenie
[opracowywanie] podcastów, tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, redagowanie tekstów pisanych, publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych, usługi dziennikarskie, usługi publikacji, usługi w zakresie publikowania online, usługi
w zakresie publikacji książek, usługi wydawnicze, usługi
wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, wydawanie audiobooków, wydawanie biuletynów, wydawanie
czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie
gazet, wydawanie czasopism, montaż filmów, prezentacja
nagrań wideo, montaż [obróbka] taśm wideo, produkcja
filmów szkoleniowych, produkcja filmów w celach edukacyjnych, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych
i wideo, produkcja edukacyjnych programów telewizyjnych, produkcja szkoleniowych filmów wideo, produkcja
taśm wideo do użytku firmowego podczas szkoleń edukacyjnych z zarządzania, produkcja szkoleniowych filmów
wideo, produkcja taśm wideo do użytku firmowego podczas szkoleń edukacyjnych z zarządzania, udostępnianie
obiektów i sprzętu do nagrań, udostępnianie obiektów
i sprzętu do studia nagrań, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi studia nagrań, usługi studiów
nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi studiów
nagrań w zakresie produkcji dysków z dźwiękiem, montaż
filmów, opracowywanie sprawozdań w zakresie nauczania, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja edukacyjnych programów telewizyjnych,
produkcja filmów szkoleniowych, produkcja filmów w celach edukacyjnych, edukacja zawodowa dla młodych lu-
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dzi, kursy korespondencyjne dotyczące inwestowania,
kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, opracowywanie kursów
edukacyjnych i egzaminów, ocena orientacji zawodowej,
organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie
i prowadzanie sympozjów naukowych, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
kolokwiów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie targów do celów akademickich, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach
szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie programów szkoleniowych, organizowanie seminariów, organizowanie seminariów dotyczących szkoleń,
organizowanie seminariów dotyczących edukacji, organizowanie seminariów związanych z edukacją, organizowanie seminariów szkoleniowych, organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie szkoleń biznesowych,
organizowanie szkoleń handlowych, organizowanie wykładów, organizowanie warsztatów, organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, organizowanie wystaw do celów edukacyjnych, planowanie seminariów w celach edukacyjnych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach zarządzania, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach
zawodowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na wykładach zawodowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na seminariach zawodowych, produkcja materiałów
kursowych rozprowadzanych na wykładach z zarządzania,
prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu biznesu,
prowadzenie kursów edukacyjnych z biznesu, prowadzenie kursów dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie kursów edukacyjnych dotyczących
zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, szkolenia w zakresie
umiejętności biznesowych, trening umiejętności zawodowych, udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, udostępnianie obiektów i sprzętu do prowadzenia
szkoleń, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów edukacyjnych, udzielanie informacji edukacyjnych online
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi doradcze w zakresie edukacji, usługi doradcze w zakresie szkoleń komputerowych, usługi edukacji biznesowej, usługi dotyczące edukacji technologicznej, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące handlu,
usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, usługi edukacyjne dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, usługi konsultacyjne w zakresie
edukacji biznesowej, usługi konsultacyjne związane
ze szkoleniami pracowników, usługi nauczania związane
z pomocą biznesową, usługi szkolenia zawodowego, usługi szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu detalicznym, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life
coachingu, usługi trenerskie, usługi w zakresie szkoleń
handlowych, usługi w zakresie szkolenia zawodowego,
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zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania
biznesowego, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie zarządzania technologią informacyjną, zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności zawodowych, produkcja programów dźwiękowych, produkcja nagrań
dźwiękowych, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja filmów szkoleniowych, edycja nagrań audio, produkcja szkoleniowych filmów wideo, realizacja
nagrań audiowizualnych, usługi studiów nagrań dźwiękowych, usługi w zakresie nagrań fonicznych, świadczenie
usług w zakresie tłumaczeń, tłumaczenia językowe ustne,
usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, usługi tłumaczeń ustnych,
usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, szkoły [edukacja], udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania.
516185
(220) 2020 07 20
POLSKA GRUPA PRODUCENTÓW OBUWIA,
Kalwaria Zebrzydowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PGPO BUTY WYPRODUKOWANE W POLSCE
(210)
(731)

(531) 26.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 botki, buty narciarskie, buty sportowe, buty
sznurowane, buty za kostkę, cholewki do obuwia, espadryle, kalosze [wkładane na obuwie], obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie wykonane z drewna, pantofle domowe, pantofle kąpielowe,
podeszwy butów, sandały, sandały kąpielowe, 35 reklama,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalności gospodarczej, prace biurowe, marketing ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych
dla osób trzecich, organizacja pokazów mody w celach
promocyjnych, organizowanie targów handlowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna i hurtowa obuwia, sprzedaż internetowa obuwia.
516204
(220) 2020 07 20
NEOIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) NEONET. POROZMAWIAJMY O DOBRYCH OFERTACH
(510), (511) 35 reklama, badanie rynku, badanie opinii publicznej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w hurtowniach i sklepach ze sprzętem AGD, RTV, komputerami i osprzętem lub akcesoriami do nich, mediami elektronicznymi, artykułami elektrycznymi, oświetleniowymi
i wyposażenia mieszkań, elektroniką użytkową, sprzętem
fotograficznym i telefonicznym oraz częściami zamiennymi
(210)
(731)
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i akcesoriami do ww. wyrobów, usługi w zakresie kojarzenia
kontrahentów handlowych, 37 usługi w zakresie: montażu,
instalacji, napraw i serwisu: sprzętu RTV, AGD, komputerów,
artykułów elektrycznych i wyposażenia mieszkań, mediów
elektronicznych, sprzętu fotograficznego i telefonicznego.
516207
(220) 2020 07 20
STACHURA ELŻBIETA FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA OKSEL, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKSEL
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 relokacja urządzeń i obiektów przemysłowych, demontaż sprzętu i urządzeń przemysłowych, rozbiórka maszyn przemysłowych, rozbiórka zakładów przemysłowych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa
budynków produkcyjnych i przemysłowych, wypożyczanie
przemysłowych maszyn czyszczących, montaż instalacji
przemysłowych, renowacja instalacji przemysłowych, instalacja maszyn przemysłowych, instalacja przemysłowych
urządzeń ciśnieniowych, instalacja przemysłowych zbiorników ciśnieniowych, instalacja przemysłowych przewodów
grzejnych, rozbiórka sprzętu przemysłowego, instalacja przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, 39 usługi przeprowadzek przemysłowych [transport], usługi przeprowadzek
obiektów handlowych, usługi przeprowadzek zamorskich,
zbieranie odpadów przemysłowych, przeprowadzki sprzętu
biurowego, organizowanie transportu, transport przedmiotów wartościowych, usługi transportu statkami.
516214
(220) 2020 07 20
BOSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOSON

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.05.08
(510), (511) 35 usługi marketingowe, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw], doradztwo biznesowe, outsourcing
[doradztwo biznesowe], doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo związane z zarządzaniem, doradztwo
dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe
dotyczące reklamy, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa,
doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, doradztwo
w zakresie zarządzania firmą, doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie marketingu
biznesowego, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, do-
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radztwo w zakresie badań rynku, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, doradztwo w dziedzinie public relations,
doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie segmentacji rynku, doradztwo w zakresie
efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie zarządzania
dokumentacją handlową, doradztwo biznesowe w zakresie
marketingu strategicznego, doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, doradztwo związane
z rozwojem wizerunku firmy, doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, doradztwo w zakresie strategii dla
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej, doradztwo marketingowe w zakresie
mediów społecznościowych, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie
usług reklamowych i promocyjnych, doradztwo w zakresie
analizy zachowań zakupowych konsumentów, doradztwo
organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla
klientów, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo i konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej, informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu
i promocji, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego,
w tym przez Internet.
516218
(220) 2020 07 20
MEDIDESK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) medidesk

(210)
(731)

(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania rynkowe i opinii publicznej, usługi public relations, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, telemarketing, 38 usługi telefoniczne, obsługiwanie centrali telefonicznych na rzecz innych,
42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, chmura obliczeniowa, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, 44 usługi telemedyczne.
516219
(220) 2020 07 20
GRYCZKA PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE KAMEL, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kamel team
(210)
(731)

(531) 01.15.05, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu, 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi reklamowe, pro-
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mocyjne i marketingowe, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja, wydobywanie surowców
naturalnych, zwalczanie szkodników i dezynfekcja, wynajem
narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego,
czyszczącego i konserwacyjnego, 39 dystrybucja za pomocą
rurociągów i kabli, pakowanie i składowanie towarów, parkowanie i przechowywanie pojazdów, transport, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem,
parkowanie, przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi,
transport (usługi nawigacji -), usługi przewozu.
(210) 516253
(220) 2020 07 21
(731) ŚMIŁEK PAULINE, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ALPA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, dietetyczne, wyciągi ziołowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

516254
(220) 2020 07 21
BRZUSKA MACIEJ TWISTER-COLOR, Poznań
(znak słowno-graficzny)
twister COLOR

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 lakiery, lakier kopalowy, lakier asfaltowy, emalie [lakiery|, lakiery silikonowe, pokosty, lakiery, lakiery drukarskie, lakiery [farby], utrwalacze [lakiery], lakiery w sprayu, lakiery do malowania, lakier bitumiczny, lakier poliuretanowy,
lakiery samochodowe, lakiery i pokosty, zagęszczacze do lakierów, rozcieńczalniki do lakierów, lakiery do kalkomanii,
lakiery do drewna, lakiery w postaci farb, lakier do produkcji kalkomanii, lakiery przeznaczone dla przemysłu, lakiery
w postaci powłok, lakiery do użytku przez malarzy, lakiery
do użytku przez artystów, lakiery do użytku przez dekoratorów, lakiery ochronne do podłóg, lakiery do powlekania papieru, lakiery do powlekania brązem, lakiery na bazie wody
[inne niż uszczelniające], lakiery [inne niż izolacyjne] o przezroczystym wykończeniu, mieszanki farb, farby zewnętrzne,
farby wewnętrzne, farby wodne, farby samochodowe, farby
antystatyczne, farby architektoniczne, farby bakteriobójcze,
farby ceramiczne, farby akrylowe, farby gumowe, farby dyspersyjne, farby teksturowe, farby fosforyzujące, farby gruntowe, farby olejne, farby antykorozyjne, farby aluminiowe, farby
wodoodporne, farba wapienna, farby i farby mocno rozcieńczone, pigmenty do farb, rozcieńczalniki do farb, barwniki
do farb, barwniki jako farby, farby do domu, farby drukarskie
[tusz], farby do tkanin, farby dla malarzy, farby w proszku,
preparaty do rozcieńczania farb, preparaty do suszenia farb,
emalie w postaci farb, proszki do malowania, pigmenty
w proszku, proszki w postaci farby do stosowania jako powłoki, powłoki w proszku, kolorowe proszki fluorescencyjne,
kolorowe proszki metalowe.
(210) 516259
(220) 2020 07 21
(731) KOSENDIAK WOJCIECH, Wilczyce;
GROFFIK BARTOSZ, Radwanice;
MARTYNÓW ANETA, Ligota Piękna
(540) (znak słowny)
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(540) NATURAL NATION
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki
naturalne, kosmetyki organiczne, kosmetyki kolorowe, olejki
do ciała i twarzy, preparaty do opalania, szampony, preparaty myjące do użytku osobistego, mydła, olejki zapachowe,
zapachy, preparaty zapachowe, antyperspiranty do użytku
osobistego, 5 suplementy diety, probiotyki (suplementy), herbaty ziołowe do celów leczniczych, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, preparaty i substancje farmaceutyczne,
dietetyczna żywność do celów medycznych, suplementy
żywnościowe, produkty żywnościowe dla niemowląt, kremy
do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, balsamy zawierające substancje lecznicze, toniki do skóry [lecznicze], olejki
lecznicze, środki dezynfekujące do użytku domowego, mydła
dezynfekujące, mydła antybakteryjne, żele antybakteryjne,
odświeżacze powietrza, 29 przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie orzechów, batony
organiczne na bazie orzechów i ziaren, owoce suszone, owoce
przetworzone, owoce konserwowane, owoce mrożone, chipsy owocowe, orzechy przetworzone, nasiona przetworzone,
nasiona jadalne, warzywa suszone, warzywa przetworzone,
warzywa konserwowane, warzywa mrożone, chipsy warzywne, warzywne pasty do smarowania, pasty przyrządzone
z orzechów, owocowe pasty do smarowania, galaretki, dżemy,
desery owocowe, mleko, produkty mleczne, napoje mleczne,
koktajle mleczne, desery mleczne, produkty serowarskie, oleje
jadalne, tłuszcze jadalne, 30 przekąski na bazie zbóż, batony
zbożowe, chipsy zbożowe, zboża przetworzone, przetworzone ziarna, płatki zbożowe, czekolada, kakao, napoje na bazie
kakao, kawa, napoje na bazie kawy, herbata, napoje sporządzone z herbaty, napary ziołowe, ryż, mąka, makarony, cukier,
naturalne substancje słodzące, miód, miód naturalny, syropy
smakowe, sól, przyprawy, zioła do celów spożywczych, sosy,
mleczko pszczele, propolis (kit pszczeli) spożywczy, ciasteczka,
wyroby cukiernicze, cukierki, wyroby piekarnicze.
(551) wspólne prawo ochronne
516279
(220) 2020 07 21
ELITA SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF STASZAŁEK
I MATEUSZ STASZAŁEK, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elita

(210)
(731)

(531) 03.07.06, 27.05.01
(510), (511) 18 kufry i walizki, 26 smycze do noszenia, 35 reklama i marketing, 40 nadruk wzorów na tkaninach.
516281
(220) 2020 07 21
ELITA SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF STASZAŁEK
I MATEUSZ STASZAŁEK, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elita
(210)
(731)
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(531) 03.07.06, 27.05.01
(510), (511) 18 kufry i walizki, 26 smycze do noszenia, 35 reklama i marketing, 40 nadruk wzorów na tkaninach.
516298
(220) 2020 07 22
GRUPA AMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TERRA MARE RISTORANTE

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 01.01.17,
15.07.07, 01.15.24
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], snack-bary, usługi świadczone przez bary bistro, bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem (catering), obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie [bufety], pensjonaty, hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], wynajmowanie sal
konferencyjnych, stołówki, pensjonaty, domy gościnne, restauracje samoobsługowe, usługi barowe.
516325
(220) 2020 07 23
RATAJCZYK MARIA, RATAJCZYK MARTYNA
COCOLLAB SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) COCO GONE NUTS
(510), (511) 14 biżuteria, 18 torebki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, spodenki kąpielowe, okrycia zakładane na kostiumy kąpielowe, stroje
plażowe, chusty plażowe, kapelusze plażowe, płaszcze plażowe, obuwie plażowe.
(210)
(731)

516326
(220) 2020 07 23
RATAJCZYK MARIA, RATAJCZYK MARTYNA
COCOLLAB SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) CGN
(510), (511) 14 biżuteria, 18 torebki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, spodenki kąpielowe, okrycia zakładane na kostiumy kąpielowe, stroje
plażowe, chusty plażowe, kapelusze plażowe, płaszcze plażowe, obuwie plażowe .
(210)
(731)

516332
(220) 2020 07 22
CPI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Officeme

(210)
(731)

(531)
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27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.24, 26.04.02, 26.04.07,
26.04.18, 26.04.19
(510), (511) 9 aplikacje internetowe, oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie komputerowe pobierane z Internetu, oprogramowanie komputerowe do pobierania, przesyłania, odbierania, edytowania, wyodrębniania, kodowania, dekodowania, odtwarzania, magazynowania i organizowania danych, w tym danych audio i wideo, komputerowe bazy danych, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 35 organizowanie usług wynikających z umów
z osobami trzecimi [handel], zarządzanie zbiorami informatycznymi, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, przenoszenie przedsiębiorstw, pomoc przedsiębiorstwom w przemysłowej lub
handlowej działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie
zamówień materiałów biurowych, wynajmowanie urządzeń
i wyposażenia biurowego, wyceny handlowe, zarządzanie
działalnością handlową, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, w tym rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, wynajem przestrzeni reklamowej, badania rynku, badania marketingowe, opinii publicznej w zakresie działalności gospodarczej, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, administrowanie
konkursami w celach reklamowych, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, usługi marketingu bezpośredniego, administrowanie dotyczące marketingu, analiza marketingowa nieruchomości, dostarczanie
informacji marketingowej, marketing cyfrowy, marketing
bezpośredni, udostępnianie raportów marketingowych, prowadzenie badań marketingowych, przygotowywanie planów marketingowych, planowanie strategii marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych, projektowanie badań marketingowych,analiza trendów marketingowych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, kampanie reklamowe, informacja marketingowa, kompilacja, produkcja i rozpowszechnienie materiałów reklamowych, opracowywanie
i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, opracowywanie kampanii promocyjnych, organizowanie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, produkcja materiałów reklamowych i reklam, pośrednictwo
w zakresie reklamy, pomoc w zakresie promocji działalności
gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej
dotycząca wizerunku firmy, profilowanie konsumentów
do celów komercyjnych lub marketingowych, projektowanie
ulotek, broszur marketingowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach
internetowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych
dla osób trzecich, agencje informacji handlowej, handlowe
usługi doradcze dotyczące franchisingu, udzielanie informacji dotyczącej sprzedaży handlowej, badania i analiza badań
konsumenckich, analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, audyty centrów handlowych, handlowe usługi
doradcze dotyczące franchisingu, doradztwo handlowe
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, promowanie to-
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warów i usług osób trzecich poprzez preferowany przez
klienta program, promowanie sprzedaży usług [na rzecz
osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, przygotowanie i rozmieszczenie reklam, publikacja reklam, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, przygotowywanie materiałów reklamowych, planów marketingowych,
przygotowywanie list adresowych dla usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty [inne niż sprzedaż], przygotowywanie
i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób
trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama
poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi konsultacyjne w zakresie nabywania
towarów i usług, usługi zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie nabywania wyposażenia biurowego świadczone osobom trzecim, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], prowadzenie interesów osób trzecich, inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym centrów handlowych, usługowych, hotelowych i rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie
przedsiębiorstwami handlowymi, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, pokazy towarów, zarządzanie kolekcjami sztuki, administrowanie i zarządzanie miejscami wystawowymi
dotyczącymi handlu i lub reklamy, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania inwestycjami budowlanymi, usługi deweloperskie w formie doradztwa dotyczącego organizowania i zarządzania przedsiębiorstwami budowlanymi
oraz dostarczanie informacji o działalności gospodarczej
w zakresie budownictwa, wyceny handlowe, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi
w zakresie wystaw i prezentacji produktów, wydawanie ulotek reklamowych, usługi zarządzania społecznością online,
wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, wykonywanie materiałów reklamowych, wyświetlanie reklam dla osób
trzecich, 36 administrowanie nieruchomościami, w tym
kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, prowadzenie agencji pośrednictwa w handlu,
wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości, nieruchomości mieszkalnych, lokali użytkowych, biur, budynków,
gruntu, organizacja najmu nieruchomości handlowych, ściąganie czynszów od najemców zarządzanych lub posiadanych nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i usługowych w nieruchomościach budynkowych, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, udzielanie informacji
związanych z wynajmem budynków, usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, usługi agencji
w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, usługi agencji w zakresie
dzierżawy ziemi, wynajmem pomieszczeń biurowych, handlowych, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, wynajem lokali na cele biurowe, wynajem nieruchomości i majątku, pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami, usługi developerskie, w tym tworzenie i pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane, pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, po-
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wierzchni mieszkalnej, powierzchni handlowej i usługowej,
zarządzanie inwestycjami, ocena i wycena galerii handlowych, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z centrami handlowymi, usługi finansowe w zakresie wyceny nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych, oraz doradztwa, informacji i operacji w zakresie
obrotu nieruchomościami, prowadzenie rozliczeń finansowych, transakcji, w tym związanych z najmem, kupnem lub
sprzedażą nieruchomości, wycena dzieł sztuki, wycena nieruchomości, usługi doradztwa w zakresie inwestycji, inwestycje kapitałowe, inwestycje na rynku nieruchomości, emisja bonów wartościowych jako nagroda za lojalność klienta,
emisja bonów wartościowych w postaci bonów upominkowych, emisja bonów wartościowych w ramach programu
członkowskiego dla klientów, usługi finansowe związane
z dostarczaniem bonów na zakup towarów, 38 mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych
treści rozrywkowych, usługi telefonii i telefonii mobilnej,
udostępnianie urządzeń łącznościowych drogą kablową lub
za pomocą satelitów radiowych lub droga radiową, udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych w celach komercyjnych lub edukacyjnych, dostarczanie informacji komunikacyjnych, interaktywne usługi: nadawania programów i łączności, telekomunikacyjne, wideotekstowe, przesyłania wiadomości błyskawicznych i danych, dostarczania wiadomości
za pośrednictwem mediów audiowizualnych, bezpieczne
transmitowanie danych cyfrowych za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, transmisja dźwięku, wideo i informacji,
transmisja informacji dla celów biznesowych, komunikacja
przez sieci elektroniczne, za pomocą środków elektronicznych, komunikacja w celu wymiany danych w formie elektronicznej, przesyłanie, odbieranie i transmisja wiadomości, organizowanie [zapewnianie] usług konferencji elektronicznych, transmisja krótkich informacji [SMS], obrazów, mowy,
dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, przekazywanie
danych za pomocą telekomunikacji, przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, przesyłanie danych,
dźwięków i obrazów drogą satelitarną, przesyłanie danych
za pośrednictwem telekomunikacji, świadczenie usług w zakresie protokołu aplikacji bezprzewodowych, w tym usług
wykorzystujących bezpieczny kanał komunikacji, udostępnianie urządzeń łącznościowych do wymiany danych cyfrowych, elektronicznych, udostępnianie informacji na temat
komunikacji medialnej, w zakresie komunikacji, informacji
związanych z komunikacją bezprzewodową, usługi gromadzenia i przesyłania wiadomości, usługi informacyjne dotyczące sieci łączności elektronicznej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące telekomunikacji, usługi komunikacji satelitarnej dla użytkowników biznesowych, usługi
komunikacyjne świadczone drogą elektroniczną, usługi informacyjne on-line związane z telekomunikacją, usługi konsultacyjne dotyczące komunikacji danych, usługi światłowodowej telekomunikacji, telefonii i telefonii mobilnej, usługi
transmisyjne, usługi transmisji danych przez sieci telekomunikacyjne, usługi transmisji elektronicznej i telekomunikacyjnej, usługi wideokonferencji, usługi zintegrowanego przesyłania wiadomości, zapewnianie elektronicznych połączeń
telekomunikacyjnych, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych dla centrów danych, 41 administrowanie (organizowanie) usługami rozrywkowymi lub działalnością kulturalną
w budynkach, dla najemców, dzierżawców i użytkowników
budynków lub ich części, usługi doradcze w zakresie planowania imprez specjalnych, publikowanie informacji z zakresu
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efektywności działań centrów handlowych, handlu i usług,
tworzenie fanklubów, prowadzenie szkoleń i analiz z zakresu
efektywności działalności centrów handlowych i efektywności handlu i usług, centra rozrywki, badania edukacyjne, fotoreportaże, dostarczanie rozrywki w postacie nagranej muzyki, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo zawodowe
i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], dostarczanie informacji na temat aktywności kulturalnych, sportowych, edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
informacja o edukacji, imprezach rozrywkowych, rekreacji,
rozrywce, wypoczynku, działalności kulturalnej, organizacja
imprez rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, konferencji na temat biznesu i handlu,
konferencji związanych z reklamą, konkursów, organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, handlowych, edukacyjnych, biznesowych, planowanie i przeprowadzanie imprez
[rozrywka], publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie materiałów multimedialnych online, publikowanie
plakatów, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, rozrywka on-line, szkolenia w zakresie zarządzania nieruchomościami, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia biznesowe, udostępnianie informacji na temat rozrywki za pośrednictwem sieci komputerowych, usługi szkoleniowe w zakresie doradztwa do spraw zarządzania, usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu
i kultury, 42 doradztwo w zakresie informatyki, sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego, usługi
w zakresie konserwacji, aktualizacji, instalacji, projektowania,
powielania, wypożyczania oprogramowania komputerowego oraz odzyskiwania danych komputerowych, wynajmowanie zasobów serwerów, komputerów, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, analizy systemów komputerowych, opracowywanie projektów technicznych, doradztwo budowlane w zakresie projektów architektonicznych
i budowlanych, architektura, projektowanie budynków, usługi w zakresie dekoracji wnętrz, odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych, projektowanie architektoniczne
i budowlane, dekorowanie i projektowanie wnętrz mieszkalnych, biur i pomieszczeń handlowych, nadzór wykonawczy
w zakresie projektowania architektonicznego i budowlanego, usługi w zakresie planowania urbanistycznego, w tym
projektowanie, realizacja i nadzór wykonawczy projektów
z tego zakresu, projektowanie umeblowania i wyposażenia
pomieszczeń handlowych i usługowych, projektowanie sklepów, projektowanie hoteli, doradztwo w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca pracy, usługi w zakresie badania i udoskonalania nowych produktów, badanie jakości produktów,
ocena i wycena nieruchomości pod kątem występowania
materiałów niebezpiecznych, oględziny nieruchomości, planowanie budowy nieruchomości, projektowanie budynków,
w tym galerii handlowych, hosting, oprogramowanie jako
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi
kodowania danych, 43 udostępnianie obiektów na imprezy
i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń,
udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi biur zakwaterowania, usługi opieki nad dziećmi świadczone na obiektach handlowych, usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, wynajem budynków przenośnych.
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(220) 2020 07 22
CPI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Officeme
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18,
26.04.19
(510), (511) 9 aplikacje internetowe, oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie komputerowe pobierane z Internetu, oprogramowanie komputerowe do pobierania, przesyłania, odbierania, edytowania, wyodrębniania,
kodowania, dekodowania, odtwarzania, magazynowania
i organizowania danych, w tym danych audio i wideo, komputerowe bazy danych, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone
na nośnikach, 35 organizowanie usług wynikających
z umów z osobami trzecimi [handel], zarządzanie zbiorami
informatycznymi, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, pośrednictwo
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, przenoszenie przedsiębiorstw, pomoc przedsiębiorstwom w przemysłowej lub handlowej działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień materiałów biurowych, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wyceny handlowe, zarządzanie działalnością handlową, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, w tym rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych, wynajem przestrzeni reklamowej, badania rynku, badania marketingowe,
opinii publicznej w zakresie działalności gospodarczej, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, administrowanie konkursami w celach reklamowych, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych
i umów handlowych, usługi marketingu bezpośredniego,
administrowanie dotyczące marketingu, analiza marketingowa nieruchomości, dostarczanie informacji marketingowej, marketing cyfrowy, marketing bezpośredni, udostępnianie raportów marketingowych, prowadzenie badań marketingowych, przygotowywanie planów marketingowych,
planowanie strategii marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych, projektowanie badań marketingowych, analiza trendów marketingowych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, kampanie reklamowe, informacja marketingowa, kompilacja, produkcja i rozpowszechnienie materiałów reklamowych, opracowywanie i wdrażanie strategii
marketingowych na rzecz innych, opracowywanie kampanii
promocyjnych, organizowanie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, produkcja materiałów
reklamowych i reklam, pośrednictwo w zakresie reklamy,
pomoc w zakresie promocji działalności gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, projektowanie ulotek, broszur
marketingowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych,
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, negocjowanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospo-

76

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

darczych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób
trzecich, agencje informacji handlowej, handlowe usługi
doradcze dotyczące franchisingu, udzielanie informacji dotyczącej sprzedaży handlowej, badania i analiza badań konsumenckich, analiza świadomości społecznej w dziedzinie
reklamy, audyty centrów handlowych, handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, promowanie towarów
i usług osób trzecich poprzez preferowany przez klienta
program, promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, przygotowanie
i rozmieszczenie reklam, publikacja reklam, publikowanie
materiałów i tekstów reklamowych, przygotowywanie materiałów reklamowych, planów marketingowych, przygotowywanie list adresowych dla usług dystrybucji materiałów
reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem
poczty [inne niż sprzedaż], przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama poprzez
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, usługi zarządzania sprzedażą, usługi
w zakresie nabywania wyposażenia biurowego świadczone
osobom trzecim, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
prowadzenie interesów osób trzecich, inwestycji w zakresie
nieruchomości, w tym centrów handlowych, usługowych,
hotelowych i rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie
przedsiębiorstwami handlowymi, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, pokazy towarów, zarządzanie kolekcjami
sztuki, administrowanie i zarządzanie miejscami wystawowymi dotyczącymi handlu i lub reklamy, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania inwestycjami budowlanymi, usługi deweloperskie w formie doradztwa dotyczącego organizowania i zarządzania przedsiębiorstwami budowlanymi oraz dostarczanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie budownictwa, wyceny handlowe,
usługi reklamowe i marketingowe online, usługi reklamowe
i marketingowe, usługi reklamowe na rzecz innych, usługi
reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie promocji działalności
gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, wydawanie ulotek reklamowych, usługi zarządzania społecznością online, wydawanie i aktualizacja tekstów
reklamowych, wykonywanie materiałów reklamowych, wyświetlanie reklam dla osób trzecich, 36 administrowanie nieruchomościami, w tym kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, prowadzenie agencji
pośrednictwa w handlu, wydzierżawianie i wynajmowanie
nieruchomości, nieruchomości mieszkalnych, lokali użytkowych, biur, budynków, gruntu, organizacja najmu nieruchomości handlowych, ściąganie czynszów od najemców zarządzanych lub posiadanych nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i usługowych w nieruchomościach budynkowych, organizowanie umów dzierżawy
i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, udzielanie informacji związanych z wynajmem bu-
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dynków, usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, usługi agencji w zakresie wynajmu budynków,
usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi,
usługi agencji w zakresie dzierżawy ziemi, wynajmem pomieszczeń biurowych, handlowych, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, wynajem lokali na cele
biurowe, wynajem nieruchomości i majątku, pośrednictwo
w najmie i handlu nieruchomościami, usługi developerskie,
w tym tworzenie i pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie
w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane,
pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu
nieruchomości, powierzchni mieszkalnej, powierzchni handlowej i usługowej, zarządzanie inwestycjami, ocena i wycena galerii handlowych, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi,
usługi finansowe w zakresie wyceny nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych, oraz doradztwa, informacji i operacji w zakresie obrotu nieruchomościami, prowadzenie rozliczeń finansowych, transakcji, w tym związanych z najmem, kupnem lub sprzedażą nieruchomości, wycena dzieł sztuki, wycena nieruchomości, usługi doradztwa
w zakresie inwestycji, inwestycje kapitałowe, inwestycje
na rynku nieruchomości, emisja bonów wartościowych jako
nagroda za lojalność klienta, emisja bonów wartościowych
w postaci bonów upominkowych, emisja bonów wartościowych w ramach programu członkowskiego dla klientów,
usługi finansowe związane z dostarczaniem bonów na zakup towarów, 38 mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych, usługi telefonii i telefonii mobilnej, udostępnianie urządzeń łącznościowych drogą kablową lub za pomocą satelitów radiowych lub droga radiową, udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych w celach komercyjnych lub edukacyjnych, dostarczanie informacji komunikacyjnych, interaktywne usługi:
nadawania programów i łączności, telekomunikacyjne, wideotekstowe, przesyłania wiadomości błyskawicznych i danych, dostarczania wiadomości za pośrednictwem mediów
audiowizualnych, bezpieczne transmitowanie danych cyfrowych za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, transmisja dźwięku, wideo i informacji, transmisja informacji dla celów biznesowych, komunikacja przez sieci elektroniczne,
za pomocą środków elektronicznych, komunikacja w celu
wymiany danych w formie elektronicznej, przesyłanie, odbieranie i transmisja wiadomości, organizowanie [zapewnianie] usług konferencji elektronicznych, transmisja krótkich
informacji [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji, przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, przesyłanie danych, dźwięków i obrazów drogą satelitarną, przesyłanie danych za pośrednictwem telekomunikacji, świadczenie usług w zakresie protokołu aplikacji bezprzewodowych, w tym usług wykorzystujących bezpieczny kanał komunikacji, udostępnianie urządzeń łącznościowych do wymiany danych cyfrowych, elektronicznych, udostępnianie informacji na temat komunikacji
medialnej, w zakresie komunikacji, informacji związanych
z komunikacją bezprzewodową, usługi gromadzenia i przesyłania wiadomości, usługi informacyjne dotyczące sieci
łączności elektronicznej, usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne dotyczące telekomunikacji, usługi komunikacji satelitarnej dla użytkowników biznesowych, usługi komunikacyjne świadczone drogą elektroniczną, usługi informacyjne on-line związane z telekomunikacją, usługi konsul-
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tacyjne dotyczące komunikacji danych, usługi światłowodowej telekomunikacji, telefonii i telefonii mobilnej, usługi
transmisyjne, usługi transmisji danych przez sieci telekomunikacyjne, usługi transmisji elektronicznej i telekomunikacyjnej, usługi wideokonferencji, usługi zintegrowanego
przesyłania wiadomości, zapewnianie elektronicznych połączeń telekomunikacyjnych, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych dla centrów danych, 41 administrowanie
(organizowanie) usługami rozrywkowymi lub działalnością
kulturalną w budynkach, dla najemców, dzierżawców i użytkowników budynków lub ich części, usługi doradcze w zakresie planowania imprez specjalnych, publikowanie informacji z zakresu efektywności działań centrów handlowych,
handlu i usług, tworzenie fanklubów, prowadzenie szkoleń
i analiz z zakresu efektywności działalności centrów handlowych i efektywności handlu i usług, centra rozrywki, badania edukacyjne, fotoreportaże, dostarczanie rozrywki w postacie nagranej muzyki, doradztwo szkoleniowe w zakresie
zarządzania, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych,
doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe
i edukacyjne], dostarczanie informacji na temat aktywności
kulturalnych, sportowych, edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, informacja o edukacji, imprezach
rozrywkowych, rekreacji, rozrywce, wypoczynku, działalności kulturalnej, organizacja imprez rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, konferencji
na temat biznesu i handlu, konferencji związanych z reklamą, konkursów, organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, handlowych, edukacyjnych, biznesowych, planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie materiałów multimedialnych online, publikowanie plakatów, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, rozrywka on-line, szkolenia w zakresie zarządzania nieruchomościami, szkolenia
w zakresie reklamy, szkolenia biznesowe, udostępnianie informacji na temat rozrywki za pośrednictwem sieci komputerowych, usługi szkoleniowe w zakresie doradztwa
do spraw zarządzania, usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury,
42 doradztwo w zakresie informatyki, sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie
konserwacji, aktualizacji, instalacji, projektowania, powielania, wypożyczania oprogramowania komputerowego oraz
odzyskiwania danych komputerowych, wynajmowanie zasobów serwerów, komputerów, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, usługi komputerowe w zakresie
ochrony antywirusowej, analizy systemów komputerowych,
opracowywanie projektów technicznych, doradztwo budowlane w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, architektura, projektowanie budynków, usługi w zakresie dekoracji wnętrz, odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych, projektowanie architektoniczne i budowlane, dekorowanie i projektowanie wnętrz mieszkalnych, biur i pomieszczeń handlowych, nadzór wykonawczy
w zakresie projektowania architektonicznego i budowlanego, usługi w zakresie planowania urbanistycznego, w tym
projektowanie, realizacja i nadzór wykonawczy projektów
z tego zakresu, projektowanie umeblowania i wyposażenia
pomieszczeń handlowych i usługowych, projektowanie
sklepów, projektowanie hoteli, doradztwo w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca pracy, usługi w zakresie badania
i udoskonalania nowych produktów, badanie jakości produktów, ocena i wycena nieruchomości pod kątem występowania materiałów niebezpiecznych, oględziny nieruchomości, planowanie budowy nieruchomości, projektowanie
budynków, w tym galerii handlowych, hosting, oprogramo-
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wanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie kopiowania i konwersji
danych, usługi kodowania danych, 43 udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń
na posiedzenia, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń
do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie
pomieszczeń na posiedzenia, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, rezerwacje miejsc w hotelach,
usługi biur zakwaterowania, usługi opieki nad dziećmi
świadczone na obiektach handlowych, usługi w zakresie
wynajmu pokojów, usługi w zakresie zapewniania obiektów
na uroczystości, wynajem budynków przenośnych.
516359
(220) 2020 07 23
INWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inwi

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.11,
26.04.12, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.09, 26.03.23
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
wycena nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości,
usługi nabywania nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, pomoc
w zakupie nieruchomości.
516372
(220) 2020 07 23
NEOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CC VICCIO

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.03
(510), (511) 35 sprzedaż produktów takich jak: SDA: suszarki do włosów, prostownice i karbownice, suszarko-lokówki,
lokówki, golarki, trymery, maszynki do strzyżenia włosów,
szczoteczki elektryczne i irygatory: depilatory, wagi łazienkowe, masażery, urządzenie do pielęgnacji urody, termometry, ciśnieniomierze, wentylatory, klimatyzatory, odkurzacze,
żelazka, stacje parowe, parownice do ubrań, oczyszczacze
powietrza, maszyny do szycia, oczyszczacze i mopy parowe,
sprzęt grzejny, nawilżacze powietrza: akcesoria sezonowe,
golarki do ubrań, alkomaty, suszarki do bielizny, deski do prasowania, oświetlenie, akcesoria dla dzieci, mopy i akcesoria
do sprzątania, ekspresy do kawy, roboty kuchenne, miksery
ręczne, blendery kielichowe, blendery ręczne, czajniki, so-
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kowirówki, wyciskarki wolnoobrotowe, maszynki do mięsa,
tostery, krajalnice, grille elektryczne, mini piekarniki, wagi kuchenne, chłodziarki turystyczne, ACC CE: kable HDMI, uchwyty do TV, ACC GSM: etui do telefonów, szkła i folie ochronne,
zestawy słuchawkowe Bluetooth, ładowarki i akumulatory,
uchwyty do telefonów, kable Micro USB, kable USB typ-C,
ACC IT: akcesoria komputerowe: mikrofony, torby do laptopów, klawiatury, podkładki pod myszy, kable komputerowe,
kamery internetowe, myszki, adaptery Bluetooth, głośniki
komputerowe, UPS (zasilanie awaryjne), zasilacze i baterie
do laptopów, głośniki Bluetooth, podkładki chłodzące pod
laptopy, słuchawki z mikrofonem, kable HDMI, lampki USB,
akcesoria do tabletów: etui, powerbanki, uchwyty samochodowe, kable i ładowarki, ACC AGD: akcesoria do pralek
i suszarek: środki piorące: środki czyszczące, dodatkowe wyposażenie do pralek, dodatkowe wyposażenie do suszarek,
akcesoria do lodówek: środki czyszczące: pojemniki na żywność: pochłaniacze i wkłady filtrujące, akcesoria montażowe:
akcesoria do zmywarek: tabletki, płyny nabłyszczające, środki
czyszczące i odświeżacze, filtry do wody, dzbanki filtrujące:
patelnie i garnki, akcesoria kuchenne.
(210)
(731)
(540)
(540)

516373
(220) 2020 07 23
PORTA KMI POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Bolszewo
(znak słowno-graficzny)
O TWÓRZ

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 drzwi metalowe, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne części i akcesoria (klamki, gałki, zamki, zasuwy, zawiasy, sprężyny, rolki, prowadnice) do drzwi zawarte w tej
klasie, drzwi zewnętrzne, drzwi specjalistyczne, drzwi przeciwpożarowe, drzwi antywłamaniowe o różnym przeznaczeniu do: mieszkań, domów, biur, hoteli, domów wczasowych,
pensjonatów, szpitali, zakładów produkcyjnych, obiektów
handlowo-usługowych i innych obiektów budowlanych,
16 materiały drukowane na papierze, tekturze i/lub foliach:
książki, broszury, prospekty, katalogi, albumy, plakaty, informatory, 19 drzwi niemetalowe, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne części i akcesoria do drzwi zawarte w tej klasie, drzwi
płycinowe, drzwi tłoczone, drzwi pełne i przeszklone, drzwi
z izolacją akustyczną i termiczną o różnym przeznaczeniu do:
mieszkań, domów, biur, hoteli, domów wczasowych, pensjonatów, szpitali, zakładów produkcyjnych, obiektów handlowo - usługowych i innych obiektów budowlanych, 35 usługi
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów: materiały budowlane, drzwi, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne
części i akcesoria do drzwi, elementy wyposażenia wnętrz,
usługi w zakresie reklamy i informacji o działalności gospodarczej, organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii
reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, aukcji publicznych, marketing i prezentacja poprzez
telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki
komunikacji z możliwością złożenia zamówienia oraz zakupu
na odległość towarów: materiały budowlane, drzwi, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne części i akcesoria do drzwi,
elementy wyposażenia wnętrz, reklama z wykorzystaniem
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych - przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej,
za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych
środków komunikacji, produkcja, rozpowszechnianie, uaktualnianie i wynajmowanie materiałów reklamowych, wynaj-
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mowanie powierzchni (w tym wirtualnej) na cele reklamowe,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i/lub
reklamowych, pośrednictwo handlowe.
516383
(220) 2020 07 23
COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Suchy Las
(540) (znak słowny)
(540) JMD-108
(510), (511) 8 przybory do manicure i pedicure, cążki do obcinania paznokci [narzędzia ręczne], cążki do skórek, elektryczne pilniki do stóp, elektryczne urządzenia polerujące
do paznokci, elektryczne zestawy do pedicure’u, głowice obrotowe do pilników do stóp do usuwania zrogowaciałej skóry, nieelektryczne polerki do paznokci, nożyczki do paznokci,
obcinacze do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne obcinacze do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne pilniki
do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne pilniki do stóp,
pilniki igłowe, polerki do paznokci do manicure, elektryczne
lub nieelektryczne polerki do paznokci, przybory do manikiuru, przybory do pedikiuru, przyrządy do usuwania skórek,
wymienne głowice obrotowe do elektrycznych pilników
do paznokci, zestawy elektrycznych lub nieelektrycznych
przyrządów do manicure, zestawy do manicure, elektryczne, zestawy elektrycznych lub nieelektrycznych przyrządów
do pedicure, frezarki do paznokci.
(210)
(731)

516386
(220) 2020 07 23
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
REYPOL REJMAK SPÓŁKA JAWNA, Janowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piwo Jasne Janowieckie. Piwo tradycyjne
warzone ze słodu pilzneńskiego oraz z chmielu
z Lubelszczyzny, zgodnie ze sztuką piwowarską.
Charakteryzuje się wyrazistą goryczką chmielową
dając głęboki smak. Czas leżakowania 40 dni.
Pasteryzowane. SEROKOMLA Janowieckie
TRADYCYJNIE WARZONE PIWO JASNE
RZEMIEŚLNICZE 100% NATURALNYCH SUROWCÓW
Najlepiej przechowywać w chłodnym miejscu.
Butelka bezzwrotna.
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 07.01.01, 25.01.15, 26.01.18, 06.19.09
(510), (511) 32 piwo.
516387
(220) 2020 07 23
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
REYPOL REJMAK SPÓŁKA JAWNA, Janowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) Piwo Ciemne Janowieckie. Warzone z czterech
gatunków słodu. Doceniany jest jego głęboki
smak z lekką, rozkoszną nutą słodyczy. Czas
leżakowania 60 dni. Piwo dolnej fermentacji.
Chmielenie na aromat i goryczkę. Sybilla i Marynka.
Pasteryzowane. SEROKOMLA Janowieckie
TRADYCYJNIE WARZONE PIWO CIEMNE
RZEMIEŚLNICZE 100% NATURALNYCH SUROWCÓW
Najlepiej przechowywać w chłodnym miejscu.
Butelka bezzwrotna.

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 26.01.18, 07.01.01, 06.19.09
(510), (511) 32 piwo.
516460
(220) 2020 07 27
DELIA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzgów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUTENTyCZNIE Piękna

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, dezodoranty,
olejki eteryczne, kosmetyki, preparaty do mycia, układania,
pielęgnacji, odżywiania oraz farbowania włosów, środki
do barwienia brwi i rzęs, preparaty depilujące, 35 reklama,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, oferowanie w mediach dla detalicznego handlu
następujących towarów: mydła, środki perfumeryjne, dezodoranty, olejki eteryczne, kosmetyki, środki pielęgnacyjne
o działaniu medycznym, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji oraz leczenia skóry twarzy i ciała, paznokci oraz
włosów, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, usługi zgrupowania na rzecz osób trzecich
następujących towarów: mydła, środki perfumeryjne, dezodoranty, olejki eteryczne, kosmetyki, preparaty do mycia,
układania, pielęgnacji, odżywiania oraz farbowania włosów,
środki do barwienia brwi i rzęs, preparaty depilujące, środki pielęgnacyjne o działaniu medycznym, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji oraz leczenia skóry twarzy i ciała,
paznokci oraz włosów, pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w hurtowniach lub w sklepach detalicznych albo z katalogów względnie za pośrednictwem systemu telezakupów bądź na stronach internetowych z wykorzystaniem zamówień korespondencyjnych lub przy użyciu
środków telekomunikacji albo komunikacji elektronicznej,
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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.
516461
(220) 2020 07 27
BB MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIEDEMÓSMYCH

(210)
(731)

(531) 26.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 9 wydawnictwa i czasopisma on-line do pobrania, wydawnictwa na nośnikach danych, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne dostarczane on-line z baz
danych lub z Internetu, 35 usługi w zakresie prowadzenia
sprzedaży publikacji elektronicznych i drukowanych, usługi reklamowe, w tym w zakresie zamieszczania ogłoszeń
w prasie, rozpowszechnianie wyrobów producentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca reklamowego,
marketing, badania i analiza rynku, badania opinii publicznej,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, prowadzenie wykazu informacji handlowych w Internecie, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, udostępnianie informacji z baz
danych osobom trzecim, prenumerata prasy, organizowanie konferencji, gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy
prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych
nośników informacji, zarządzanie portalami internetowymi,
sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów reklamowych a mianowicie koszulek, czapek, kubków, długopisów, smyczy,
notesów oraz rozprowadzanie tych towarów dla celów reklamowych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi kulturalne, usługi w zakresie działalności wydawniczej, edycja
i dystrybucja w formie elektronicznej książek, tekstów, gazet,
periodyków i elektronicznych mediów, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, usługi księgarni elektronicznej,
która dostarcza prasę, magazyny, fotografie, zdjęcia, książki
on-line, organizowanie, obsługa i prowadzenie kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, organizowanie konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, wydarzeń
tematycznych, festiwali filmowych, kształcenie praktyczne,
szkolenia, dokształcanie i doradztwo zawodowe, usługi reporterskie, organizowanie, montaż programów radiowych,
telewizyjnych, udostępnianych przez Internet, produkcja
filmów i widowisk, usługi filmowania i nagrywania, usługi
doradcze w sprawie produkcji filmowej, prowadzenie programów rozrywkowych, naukowych, publicystycznych, kulturalnych, usługi w zakresie gier interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi współzawodnictwa oraz usługi quizów
elektronicznych, także dostarczane globalną siecią komputerową lub przez Internet.
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516474
(220) 2020 07 27
HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) TENfertil
(510), (511) 5 suplementy diety wspomagające płodność.

(210)
(731)

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

516479
(220) 2020 07 27
PĄGOWSKA DANUTA MEBLE DIANA, Pułtusk
(znak słowno-graficzny)
meble diana

(531) 12.01.09, 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01, 27.05.09
(510), (511) 20 bambus, biblioteczki [regały na książki], blaty
stołowe, blok rzeźniczy [stolik], budy dla zwierząt domowych,
chodziki dla dzieci, corozo [biały twardy materiał podobny
do kości słoniowej], czopy niemetalowe, dekoracje wiszące
[ozdoby], domki dla ptaków, dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, drzwi
do mebli, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych, dzwonki do drzwi niemetalowe, nieelektryczne,
dzwonki wiatrowe [dekoracja], etykiety z tworzyw sztucznych,
fiszbin, surowiec lub półprodukt, fotele fryzjerskie, garderoby,
haczyki na ubrania, niemetalowe, haczyki, niemetalowe,
do wieszaków stojących na ubrania, haki do zasłon, imitacje
szylkretu, kanapo-tapczany, kanapy, karimaty, karnisze do zasłon, kartoteki [meble], karty-klucze z tworzyw sztucznych,
niekodowane, kasety do ekspozycji biżuterii, klamki do drzwi
niemetalowe, klipsy z tworzyw sztucznych do zamykania torebek, klucze z tworzyw sztucznych, kłódki, niemetalowe, kojce,
kołatki do drzwi z materiałów niemetalowych, kołki niemetalowe, kołki rozporowe, niemetalowe, kołnierze do mocowania
rur, niemetalowe, komody, konsole, koral, korki, korki do butelek, kosze do noszenia dzieci, kosze niemetalowe, kosze z pokrywką do przenoszenia rzeczy, kozły [stojaki meblowe], kozły
do piłowania, kółka do kluczy, niemetalowe, kółka do zasłon,
kółka samonastawne do łóżek niemetalowe, kółka samonastawne, nie z metalu, krany niemetalowe do beczek, krążki
do okien przesuwnych, nie z metalu, krążki z tworzyw sztucznych do zasłon [na linki], kredensy, krucyfiksy z drewna, wosku,
gipsu lub tworzyw sztucznych, inne niż biżuteria, krzesełka
kąpielowe dla małych dzieci, krzesła, lusterka ręczne [lusterka
toaletowe], lustra (srebrzone szkło), ławy [meble], łóżeczka dla
dzieci, łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka, łóżka drewniane, łóżka
hydrostatyczne nie do celów leczniczych, łóżka szpitalne, macica perłowa, nieobrobiona lub półobrobiona, manekiny
na ubrania, manekiny, manekiny krawieckie, materace, materace dmuchane, do celów niemedycznych, materace dmuchane, nie do celów medycznych, materace kempingowe, maty
do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, meble, meble biurowe, meble laboratoryjne, meble metalowe,
meble ogrodowe, meble szkolne, muszle, nadmuchiwane
meble, meble tapicerowane, meble drewnopodobne, nakrętki niemetalowe, nakrętki niemetalowe do butelek, nieelektryczne mechanizmy otwierające drzwi, niemetalowe, niemetalowe beczułki, niemetalowe kapsle do korkowania, niemetalowe urządzenia do zamykania do drzwi, niemetalowe urządzenia do zamykania do okien, nity, niemetalowe, nogi
do mebli, numery domów nieświecące, niemetalowe, obiekty
nadmuchiwane powietrzem do reklamy, obrazy (ramy do - ),
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obręcze do beczek niemetalowe, obróbka krawędzi ze słomy,
ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, ograniczniki do drzwi, niemetalowe ani nie gumowe,
ograniczniki do okien, niemetalowe ani nie gumowe, opakowania drewniane do butelek, oprawy do szczotek, osłony
do kominków (meble), osprzęt niemetalowy do drzwi, osprzęt
niemetalowy do łóżek, osprzęt niemetalowy do mebli, osprzęt
niemetalowy do okien, ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, palety transportowe niemetalowe, palety załadowcze niemetalowe, paliki namiotowe niemetalowe,
panele drewniane do mebli, parawany [meble], pazury zwierzęce, pianka morska, plastry miodu [ramki], plecionki ze słomy
z wyjątkiem mat, płytki lustrzane, płytki z prasowanego bursztynu, podgłówki, wałki, podpórki, niemetalowe, do roślin lub
drzew, podstawy łóżek, poduszki, poduszki dla zwierząt domowych, poduszki dmuchane do spania, do celów niemedycznych, poduszki dmuchane, do celów niemedycznych,
poduszki utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt, poduszki
zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], pojemniki niemetalowe na paliwa płynne, pojemniki pływające niemetalowe, pokrętła niemetalowe,
pokrowce na odzież [magazynowanie], pokrowce na odzież
[szafa], popiersia z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, poroża jeleni, posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, posłania dla zwierząt domowych, postumenty pod doniczki na kwiaty, pościel, oprócz bielizny pościelowej, poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, półka na talerze, półki biblioteczne, półki do kartotek [meble], półki magazynowe, pręty do mocowania chodników na schodach,
prowadnice do zasłon, prowadnice niemetalowe do drzwi
przesuwnych, przenośne biurka, przewijaki, ptaki wypchane,
pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, pulpity [meble], pulpity do pracy w pozycji stojącej, ramki do haftowania,
ramy obrazów [listwy do - ], rogi zwierzęce, rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety wewnętrzne okienne [meble], rolety wewnętrzne okienne papierowe, rolety z plecionek drewnianych [meble], rolki do okien, niemetalowe, rolki do zasłon,
rotang [trzcinopalma, ratan], róg, nieobrobiony lub półobrobiony, rygle do ram okiennych, niemetalowe, siedzenia metalowe, siedzenia prysznicowe, sienniki, skrajniki [gabaryty] niemetalowe do wagonów kolejowych, skrzynie [paki] niemetalowe, skrzynie kratowe [opakowania], skrzynie na narzędzia,
niemetalowe, puste, skrzynki na listy, niemetalowe i niemurowane, skrzynki na narzędzia, niemetalowe, puste, skrzynki
na zabawki, słupki do drapania dla kotów, sploty słomiane,
spusty [zawory] z tworzyw sztucznych, statuetki z drewna,
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, stoiska wystawowe,
stojaki do butelek, stojaki do wieszania ubrań, stojaki do wystawiania gazet, stojaki na beczki, niemetalowe, stojaki
na broń, stojaki na czasopisma, stojaki na kapelusze, stojaki
na książki [meble], stojaki na parasole, stojaki na ręczniki [meble], stojaki, półki, stoliczki na kolana, stoliki pod maszyny
do pisania, stoliki ruchome pod komputery, stoły, stoły do masażu, stoły do piły [robocze], inne niż części maszyn, stoły kreślarskie, stoły metalowe, stoły warsztatowe, stoły z imadłem
[meble], stopki do mebli, stopnie [drabiny] niemetalowe, szafy,
szafki do przechowywania żywności, szafki na lekarstwa, szafki zamykane, szafy wnękowe, szkło srebrzone [lustra], sznury
do podwiązywania zasłon, szpilki szewskie, niemetalowe,
szpule niemechaniczne niemetalowe do nawijania przewodów giętkich, szpulki drewniane do przędzy, nici jedwabnych,
sznurka, sztabki z prasowanego bursztynu, szyldy z drewna
lub tworzyw sztucznych, śruby [wkręty] niemetalowe, śruby
niemetalowe, tablice do zawieszania kluczy, tablice ogłoszeniowe, tabliczki znamionowe, niemetalowe, taborety, taborety
ze schodkiem [meble], tace niemetalowe, taśmy drewniane,
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toaletki, trzcina [materiał do wyplatania], uchwyty do wanny,
niemetalowe, uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstylnych, umywalki obudowane szafką, urządzenia otwierające
okna (nieelektryczne - ), niemetalowe, urządzenia zamykające
do drzwi (nieelektryczne, niemetalowe-), wachlarze nieelektryczne, wezgłowia, wieszaki i haczyki na ubrania, wieszaki
na torby, niemetalowe, wieszaki stojące na płaszcze, wino (kadzie drewniane do zlewania - ), wolnostojące przepierzenia
[meble], wózki barowe [meble], wózki barowe ruchome
do podawania herbaty, wózki meblowe, wsporniki, niemetalowe, do mebli, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, wyroby stolarskie, wyroby wikliniarskie, wysokie krzesła dla dzieci, wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe]
z drewna lub tworzyw sztucznych, zaciski do przewodów i rur,
niemetalowe, zaciski niemetalowe do kabli, zagłówki [meble],
zagłówki dla niemowląt, załadunkowe (palety -) niemetalowe,
zamki nieelektryczne, niemetalowe, zamknięcia do butelek
nie ze szkła, metalu lub gumy, zamknięcia do okien (nieelektryczne, niemetalowe - ), zamknięcia do pojemników niemetalowe, zasłony bambusowe, zasłony dekoracyjne z koralików,
zasuwy drzwiowe niemetalowe, zatyczki, nie ze szkła, metalu
lub kauczuku, zawiasy niemetalowe, zbiorniki niemetalowe
i niemurowane, zwierzęta wypchane, 24 adamaszek, aksamit,
bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, bielizna pościelowa
i koce, bielizna stołowa i pościelowa bielizna wzorzysta, bieżniki stołowe niepapierowe, brokaty, bukram [płótno klejone],
ceraty [obrusy], chusteczki do nosa z materiałów tekstylnych,
dopasowane pokrowce na deski toaletowe z tkaniny, drogiet
[tkaniny], dymka, dzianina, dżersej [materiał], elastyczne materiały tkane, filc, flanela [tkanina], gaza [tkanina], jedwab [tkanina], kaliko [perkal], kapy na łóżka, koce dla zwierząt domowych, koce piknikowe, kołdry, kotary na drzwi [zasłony], krepa
[tkanina], krepon, marabut [materiał], materiał lepki przyklejany
na gorąco, materiał o wzorze trellis, materiały do tapicerki, materiały tekstylne do filtrowania, materiały tekstylne nietkane,
metki tekstylne, moleskin [tkanina], moskitiery, muślin, narzuty
na łóżka, narzuty na łóżka [lambrekiny], obciągi offsetowe
z materiałów tekstylnych, obicia ścienne z materiałów tekstylnych, osłony do łóżek dziecięcych [pościel], papierowe narzuty na łóżka, pledy podróżne, płótna do haftu, podkładki na stół
z materiałów tekstylnych, podkładki pod szklanki z materiałów
tekstylnych, podobne towary, podszewki [tkaniny], pokrowce
i narzuty na meble, pokrycia mebli z tworzyw sztucznych, pokrycia na meble z tkanin, pokrycie na materace, poszewki
na poduszki [poszwy na poduszki], prześcieradła na łóżka, ratyna [tkanina], ręczniki, rękawice kąpielowe, rzadkie płótno,
serwetki tekstylne, serwety na stół niepapierowe, sukno bilardowe, szenila, szewiot [tkanina], ścierki do osuszania szkła
[ręczniki],tafta [tkanina], tekstylne maty na stół, tekstylne ręczniki do twarzy, tiul, tkanina klejąca, inna niż do celów papierniczych, tkanina konopna, tkanina wełniana, tkaniny, tkaniny
bawełniane, tkaniny jedwabne do szablonów drukarskich, tkaniny lniane, tkaniny na sita, tkaniny pokryte motywem rysunkowym do haftowania, tkaniny z ostnicy esparto, tkaniny z ramii, tkaniny z włókna szklanego do celów włókienniczych,
tkaniny ze sztucznego jedwabiu, tworzywa sztuczne [substytuty tkanin], uchwyty do zasłon z materiałów tekstylnych, włosianka [materiał na worki], wsypa [bielizna pościelowa], wsypy
[pokrowce na materace], zasłony, zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, zasłony z tkaniny
lub z tworzyw sztucznych, zefir [tkanina], 35 badania opinii
publicznej, badanie rynku, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, informacja o działalności gospodarczej,
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negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych,
organizowanie targów handlowych, pokazy towarów, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać
za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie koncepcji
reklamowych, sondaże, sporządzanie indeksów informacji
do celów handlowych lub reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi
agencji importowo-eksportowych, usługi pośrednictwa
w handlu, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi
umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów
w hurtowni, sklepach, przez Internet, wyceny handlowe, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-workingu,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, a w szczególności: bambus, biblioteczki [regały na książki], blaty stołowe, blok rzeźniczy [stolik], budy dla zwierząt domowych, chodziki dla dzieci, corozo [biały twardy materiał podobny do kości słoniowej], czopy niemetalowe, dekoracje wiszące [ozdoby], domki dla ptaków, dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, drzwi
do mebli, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych, dzwonki do drzwi niemetalowe, nieelektryczne,
dzwonki wiatrowe [dekoracja], etykiety z tworzyw sztucznych,
fiszbin, surowiec lub półprodukt, fotele fryzjerskie, garderoby,
haczyki na ubrania, niemetalowe, haczyki, niemetalowe,
do wieszaków stojących na ubrania, haki do zasłon, imitacje
szylkretu, kanapo-tapczany, kanapy, karimaty, karnisze do zasłon, kartoteki [meble], karty-klucze z tworzyw sztucznych,
niekodowane, kasety do ekspozycji biżuterii, klamki do drzwi
niemetalowe, klipsy z tworzyw sztucznych do zamykania torebek, klucze z tworzyw sztucznych, kłódki, niemetalowe, kojce,
kołatki do drzwi z materiałów niemetalowych, kołki niemetalowe, kołki rozporowe, niemetalowe, kołnierze do mocowania
rur, niemetalowe, komody, konsole, koral, korki, korki do butelek, kosze do noszenia dzieci, kosze niemetalowe, kosze z pokrywką do przenoszenia rzeczy, kozły [stojaki meblowe], kozły
do piłowania, kółka do kluczy, niemetalowe, kółka do zasłon,
kółka samonastawne do łóżek niemetalowe, kółka samonastawne, nie z metalu, krany niemetalowe do beczek, krążki
do okien przesuwnych, nie z metalu, krążki z tworzyw sztucznych do zasłon [na linki], kredensy, krucyfiksy z drewna, wosku,
gipsu lub tworzyw sztucznych, inne niż biżuteria, krzesełka
kąpielowe dla małych dzieci, krzesła, lusterka ręczne [lusterka
toaletowe], lustra (srebrzone szkło), ławy [meble], łóżeczka dla
dzieci, łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka, łóżka drewniane, łóżka
hydrostatyczne nie do celów leczniczych, łóżka szpitalne, macica perłowa, nieobrobiona lub półobrobiona, manekiny
na ubrania, manekiny, manekiny krawieckie, materace, materace dmuchane, do celów niemedycznych, materace dmuchane, nie do celów medycznych, materace kempingowe, maty
do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, meble, meble biurowe, meble laboratoryjne, meble metalowe,
meble ogrodowe, meble szkolne, muszle, nadmuchiwane
meble, meble tapicerowane, meble drewnopodobne, nakrętki niemetalowe, nakrętki niemetalowe do butelek, nieelek-
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tryczne mechanizmy otwierające drzwi, niemetalowe, niemetalowe beczułki, niemetalowe kapsle do korkowania, niemetalowe urządzenia do zamykania do drzwi, niemetalowe urządzenia do zamykania do okien, nity, niemetalowe, nogi
do mebli, numery domów nieświecące, niemetalowe, obiekty
nadmuchiwane powietrzem do reklamy, obrazy (ramy do - ),
obręcze do beczek niemetalowe, obróbka krawędzi ze słomy,
ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, ograniczniki do drzwi, niemetalowe ani nie gumowe,
ograniczniki do okien, niemetalowe ani nie gumowe, opakowania drewniane do butelek, oprawy do szczotek, osłony
do kominków (meble), osprzęt niemetalowy do drzwi, osprzęt
niemetalowy do łóżek, osprzęt niemetalowy do mebli, osprzęt
niemetalowy do okien, ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, palety transportowe niemetalowe, palety załadowcze niemetalowe, paliki namiotowe niemetalowe,
panele drewniane do mebli, parawany [meble], pazury zwierzęce, pianka morska, plastry miodu [ramki], plecionki ze słomy
z wyjątkiem mat, płytki lustrzane, płytki z prasowanego bursztynu, podgłówki, wałki, podpórki, niemetalowe, do roślin lub
drzew, podstawy łóżek, poduszki, poduszki dla zwierząt domowych, poduszki dmuchane do spania, do celów niemedycznych, poduszki dmuchane, do celów niemedycznych,
poduszki utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt, poduszki
zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], pojemniki niemetalowe na paliwa płynne, pojemniki pływające niemetalowe, pokrętła niemetalowe,
pokrowce na odzież [magazynowanie], pokrowce na odzież
[szafa], popiersia z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, poroża jeleni, posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, posłania dla zwierząt domowych, postumenty pod doniczki na kwiaty, pościel, oprócz bielizny pościelowej, poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, półka na talerze, półki biblioteczne, półki do kartotek [meble], półki magazynowe, pręty do mocowania chodników na schodach,
prowadnice do zasłon, prowadnice niemetalowe do drzwi
przesuwnych, przenośne biurka, przewijaki, ptaki wypchane,
pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, pulpity [meble], pulpity do pracy w pozycji stojącej, ramki do haftowania,
ramy obrazów [listwy do - ], rogi zwierzęce, rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety wewnętrzne okienne [meble], rolety wewnętrzne okienne papierowe, rolety z plecionek drewnianych [meble], rolki do okien, niemetalowe, rolki do zasłon,
rotang [trzcinopalma, ratan], róg, nieobrobiony lub półobrobiony, rygle do ram okiennych, niemetalowe, siedzenia metalowe, siedzenia prysznicowe, sienniki, skrajniki [gabaryty] niemetalowe do wagonów kolejowych, skrzynie [paki] niemetalowe, skrzynie kratowe [opakowania], skrzynie na narzędzia,
niemetalowe, puste, skrzynki na listy, niemetalowe i niemurowane, skrzynki na narzędzia, niemetalowe, puste, skrzynki
na zabawki, słupki do drapania dla kotów, sploty słomiane,
spusty [zawory] z tworzyw sztucznych, statuetki z drewna,
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, stoiska wystawowe,
stojaki do butelek, stojaki do wieszania ubrań, stojaki do wystawiania gazet, stojaki na beczki, niemetalowe, stojaki
na broń, stojaki na czasopisma, stojaki na kapelusze, stojaki
na książki [meble], stojaki na parasole, stojaki na ręczniki [meble], stojaki, półki, stoliczki na kolana, stoliki pod maszyny
do pisania, stoliki ruchome pod komputery, stoły, stoły do masażu, stoły do piły [robocze], inne niż części maszyn, stoły kreślarskie, stoły metalowe, stoły warsztatowe, stoły z imadłem
[meble], stopki do mebli, stopnie [drabiny] niemetalowe, szafy,
szafki do przechowywania żywności, szafki na lekarstwa, szafki zamykane, szafy wnękowe, szkło srebrzone [lustra], sznury
do podwiązywania zasłon, szpilki szewskie, niemetalowe,
szpule niemechaniczne niemetalowe do nawijania przewo-
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dów giętkich, szpulki drewniane do przędzy, nici jedwabnych,
sznurka, sztabki z prasowanego bursztynu, szyldy z drewna
lub tworzyw sztucznych, śruby [wkręty] niemetalowe, śruby
niemetalowe, tablice do zawieszania kluczy, tablice ogłoszeniowe, tabliczki znamionowe, niemetalowe, taborety, taborety
ze schodkiem [meble], tace niemetalowe, taśmy drewniane,
toaletki, trzcina [materiał do wyplatania], uchwyty do wanny,
niemetalowe, uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstylnych, umywalki obudowane szafką, urządzenia otwierające
okna (nieelektryczne - ), niemetalowe, urządzenia zamykające
do drzwi (nieelektryczne, niemetalowe-), wachlarze nieelektryczne, wezgłowia, wieszaki i haczyki na ubrania, wieszaki
na torby, niemetalowe, wieszaki stojące na płaszcze, wino (kadzie drewniane do zlewania - ), wolnostojące przepierzenia
[meble], wózki barowe [meble], wózki barowe ruchome
do podawania herbaty, wózki meblowe, wsporniki, niemetalowe, do mebli, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, wyroby stolarskie, wyroby wikliniarskie, wysokie krzesła dla dzieci, wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe]
z drewna lub tworzyw sztucznych, zaciski do przewodów i rur,
niemetalowe, zaciski niemetalowe do kabli, zagłówki [meble],
zagłówki dla niemowląt, załadunkowe (palety -) niemetalowe,
zamki nieelektryczne, niemetalowe, zamknięcia do butelek
nie ze szkła, metalu lub gumy, zamknięcia do okien (nieelektryczne, niemetalowe - ), zamknięcia do pojemników niemetalowe, zasłony bambusowe, zasłony dekoracyjne z koralików,
zasuwy drzwiowe niemetalowe, zatyczki, nie ze szkła, metalu
lub kauczuku, zawiasy niemetalowe, zbiorniki niemetalowe
i niemurowane, zwierzęta wypchane, adamaszek, aksamit,
bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, bielizna pościelowa
i koce, bielizna stołowa i pościelowa bielizna wzorzysta, bieżniki stołowe niepapierowe, brokaty, bukram [płótno klejone],
ceraty [obrusy], chusteczki do nosa z materiałów tekstylnych,
dopasowane pokrowce na deski toaletowe z tkaniny, drogiet
[tkaniny], dymka, dzianina, dżersej [materiał], elastyczne materiały tkane, filc, flanela [tkanina], gaza [tkanina], jedwab [tkanina], kaliko [perkal], kapy na łóżka, koce dla zwierząt domowych, koce piknikowe, kołdry, kotary na drzwi [zasłony], krepa
[tkanina], krepon, marabut [materiał], materiał lepki przyklejany
na gorąco, materiał o wzorze trellis, materiały do tapicerki, materiały tekstylne do filtrowania, materiały tekstylne nietkane,
metki tekstylne, moleskin [tkanina], moskitiery, muślin, narzuty
na łóżka, narzuty na łóżka [lambrekiny], obciągi offsetowe
z materiałów tekstylnych, obicia ścienne z materiałów tekstylnych, osłony do łóżek dziecięcych [pościel], papierowe narzuty na łóżka, pledy podróżne, płótna do haftu, podkładki na stół
z materiałów tekstylnych, podkładki pod szklanki z materiałów
tekstylnych, podobne towary, podszewki [tkaniny], pokrowce
i narzuty na meble, pokrycia mebli z tworzyw sztucznych, pokrycia na meble z tkanin, pokrycie na materace, poszewki
na poduszki [poszwy na poduszki], prześcieradła na łóżka, ratyna [tkanina], ręczniki, rękawice kąpielowe, rzadkie płótno,
serwetki tekstylne, serwety na stół niepapierowe, sukno bilardowe, szenila, szewiot [tkanina], ścierki do osuszania szkła
[ręczniki],tafta [tkanina], tekstylne maty na stół, tekstylne ręczniki do twarzy, tiul, tkanina klejąca, inna niż do celów papierniczych, tkanina konopna, tkanina wełniana, tkaniny, tkaniny
bawełniane, tkaniny jedwabne do szablonów drukarskich, tkaniny lniane, tkaniny na sita, tkaniny pokryte motywem rysunkowym do haftowania, tkaniny z ostnicy esparto, tkaniny z ramii, tkaniny z włókna szklanego do celów włókienniczych,
tkaniny ze sztucznego jedwabiu, tworzywa sztuczne [substytuty tkanin], uchwyty do zasłon z materiałów tekstylnych, włosianka [materiał na worki], wsypa [bielizna pościelowa], wsypy
[pokrowce na materace], zasłony, zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, zasłony z tkaniny
lub z tworzyw sztucznych, zefir [tkanina], 39 dostarczanie to-
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warów zamówionych korespondencyjnie, dostawa towarów,
pakowanie prezentów, pakowanie towarów, przeprowadzki,
przewożenie, transport mebli, usługi rozładunku towarów, wynajmowanie magazynów.
(210) 516481
(220) 2020 07 27
(731) KRUŚ RAFAŁ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) moidoktor
(510), (511) 44 usługi medyczne w zakresie wydawania
orzeczeń lekarskich na odległość, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi medyczne, usługi opieki medycznej, usługi informacji w zakresie
opieki medycznej, usługi poradnictwa medycznego, usługi
pomocy medycznej, usługi informacji medycznej.
516508
(220) 2020 07 28
PRYSZCZEWSKA AGNIESZKA, PRYSZCZEWSKI PIOTR
FIRMA KONFEKCYJNA PAKER SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) paker
(210)
(731)

(531)

26.01.03, 26.04.05, 26.04.10, 26.04.12, 26.13.25, 27.05.17,
27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 25 długie kurtki, garnitury, kostiumy ze spódnicą, koszule, kurtki, męskie płaszcze, odzież damska, odzież
wierzchnia dla kobiet, płaszcze.
516545
(220) 2020 07 29
MULTEAFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobrzyca
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) multeafil pasja tworzenia herbaty
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 13.01.11, 29.01.12
(510), (511) 5 lecznicze herbaty ziołowe, mieszanki ziołowe,
zioła, 30 herbata, herbaty aromatyzowane, herbaty owocowe, artykuły spożywcze na bazie mąki, słodycze, przyprawy,
kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, wyroby cukiernicze, cukierki,
czekolada, kawa, przyprawy korzenne, aromaty, budynie, napoje na bazie czekolady, majonezy, słodziki naturalne, gumy
do żucia, mąka ziemniaczana, 39 konfekcjonowanie ziół, herbat, kawy i artykułów spożywczych.
516566
(220) 2020 07 29
LOS MEJORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LOS MEJORES
(510), (511) 35 zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością
handlową, pomoc w zarządzaniu, organizacja zarządzania
działalnością gospodarczą, zarządzanie w działalności handlowej, zarządzanie relacjami z klientami, administrowanie
i zarządzanie działalnością gospodarczą, pomoc w zarzą-
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dzaniu sprawami gospodarczymi, nadzór nad zarządzaniem
działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą [dla osób trzecich], zarządzanie firmą [na rzecz osób
trzecich], zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
handlu, usługi zarządzania biurowego [dla osób trzecich],
doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, usługi w zakresie zarządzania ryzykiem
w działalności gospodarczej, zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, zarządzanie procesami
gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie, pomoc w zakresie zarządzania i działalności przedsiębiorstw handlowych, pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem
handlowym w zakresie reklamy, zarządzanie działalnością
gospodarczą w zakresie firm handlowych i firm usługowych,
usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi
zarządzania działalnością gospodarczą, 36 administrowanie
finansami, administrowanie inwestycjami, administrowanie
akcjami, administrowanie rachunkami oszczędnościowymi,
administrowanie funduszami inwestycyjnymi, administrowanie funduszami i inwestycjami, usługi w zakresie administrowania płatności, usługi administracyjne w zakresie inwestycji, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, administrowanie usługami w zakresie
inwestycji kapitałowych, zarządzanie finansami, zarządzanie
kapitałem, zarządzanie majątkiem, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie aktywami, zarządzanie portfelem, zarządzanie aktywami i zarządzanie portfolio, zarządzanie aktywami inwestycyjnymi, zarządzanie ryzykiem finansowym,
zarządzanie zyskami zatrzymanymi, zarządzanie aktywami
finansowymi, zarządzanie stratami finansowymi, zarządzanie ryzykiem cenowym, zarządzanie finansami korporacyjnymi, zarządzanie funduszami korporacyjnymi, usługi zarządzania majątkiem, usługi zarządzania nieruchomościami,
zarządzanie ryzykiem kontrahentów, zarządzanie finansami
przedsiębiorstw, zarządzanie finansami dla firm, zarządzanie
finansowe spółkami holdingowymi, zarządzanie informacją
finansową i usługi analityczne, zarządzanie finansowe udziałami w innych firmach, doradztwo w dziedzinie zarządzania
ryzykiem [finansowym], usługi zarządzania finansami świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi doradztwa finansowego w zakresie zarządzania ryzykiem.
(210)
(731)
(540)
(540)

516574
(220) 2017 10 19
CAMPOFRIO FOOD GROUP, S.A.U., , ES
(znak słowno-graficzny)
Campofrio SNACK’IN

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 09.01.10
(510), (511) 29 mięso i wędliny, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
drób, ryby, warzywa mrożone, warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa gotowane, owoce konserwowane,
suszone owoce, mrożone owoce, gotowane owoce, galaretki, dżemy, jaja, mleko, mleczne produkty, oleje i tłuszcze, kieł-
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basy, gotowe dania składające się głównie z mięsa, przekąski
na bazie mięsa, przekąski na bazie warzyw strączkowych,
przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców.
(210)
(731)
(540)
(540)

516594
(220) 2020 07 30
CIESIELSKI RAFAŁ VITALSUN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
PERUN & WELES

(531)

26.03.01, 26.03.05, 26.03.23, 26.05.01, 26.05.10, 26.13.25,
27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria, pudełka na biżuterię i pudełka
na zegarki, pozostałe artykuły z metali szlachetnych oraz kamieni szlachetnych i ich imitacje.

516598
(220) 2020 07 30
AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) REVICAPILL
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], odświeżacze oddechu, odświeżacze oddechu, nie do celów medycznych, płyny do płukania jamy ustnej, nie do użytku medycznego, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], kremy perfumowane, olejki naturalne do perfum, spraye do ciała [nielecznicze], spraye do ciała, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, kremy pod prysznic, kremowe mydło do ciała, kostki
mydła do mycia ciała, mydła, mydła do rąk, mydła do twarzy,
mydła do użytku osobistego, mydła kosmetyczne, mydła
nielecznicze, mydła przeciwpotowe do stóp, mydła robione
ręcznie, mydła toaletowe, mydła w kostce, mydła w kremie,
mydła w kremie do mycia, mydła w płynie, mydła w płynie
do rąk i twarzy, mydła w płynie do kąpieli, mydła w postaci
żelu, mydło niewymagające użycia wody, mydło do skóry,
mydło aloesowe, mydła w żelu, mydło pielęgnacyjne, mydło
pod prysznic, mydło przemysłowe, mydło w listkach
do użytku osobistego, mydło w płatkach, mydło w płynie
do kąpieli stóp, nielecznicze mydła toaletowe, peelingi
złuszczające do rąk, peelingi złuszczające do stóp, preparaty
do mycia rąk, środek do mycia rąk, szampony do ciała, żele
do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, aromatyczne olejki do kąpieli, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze żele do kąpieli, olejek do kąpieli, zioła do kąpieli, sole
zapachowe do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż
lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, dezodoranty
dla ludzi, dezodoranty do stóp [aerozole], dezodoranty
do użytku osobistego, w postaci sztyftów, dezodoranty
do użytku osobistego, preparaty do ciała w sprayu, nielecznicze antyperspiranty, 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, inne niż do celów medycznych, balsamy
oczyszczające, balsamy po opalaniu, baza podkładowa
do paznokci [kosmetyki], emulsje [balsamy] do ochrony
przeciwsłonecznej, emulsje do twarzy [do użytku kosme(210)
(731)
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tycznego], emulsje wygładzające do skóry, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kompresy na oczy do celów kosmetycznych, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyczne
żele pod oczy, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, kosmetyki w postaci płynów, krem do rąk, krem do twarzy,
krem pod oczy, krem przeciwzmarszczkowy, kremy do ciała,
kremy do ciała [kosmetyki], kremy chroniące przed słońcem
[kosmetyki], kremy do twarzy do użytku kosmetycznego,
kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, balsam do włosów, kosmetyczne płyny do włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kosmetyki do włosów, lakier
do włosów, kremy odżywcze, kremy ochronne do włosów,
kremy do pielęgnacji włosów, maseczki do włosów, nielecznicze płyny do włosów, nielecznicze szampony do włosów,
odżywka do włosów dla dzieci, odżywki do skóry głowy
w formie sprayu, odżywki do włosów, olejek do włosów,
olejki do włosów, pianki do włosów, pianki ochronne
do włosów, płukanki do włosów [szampon z odżywką], płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], płyny do włosów, płyny do układania włosów, płyny do stylizacji włosów,
płyny do pielęgnacji włosów, płyny do kuracji wzmacniających włosy, preparaty do mycia włosów, preparaty do kuracji włosów, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do koloryzacji włosów, preparaty do pielęgnacji brody, preparaty
do ochrony włosów przed słońcem, preparaty do układania
włosów, preparaty odżywcze do włosów, preparaty kosmetyczne do włosów, preparaty wygładzające i prostujące włosy, produkty do pielęgnacji farbowanych włosów, produkty
do ochrony farbowanych włosów, szampon do włosów, suche szampony, szampony, szampony do użytku osobistego,
szampony do włosów, szampony do włosów dla ludzi, produkty do układania włosów dla mężczyzn, serum do układania włosów, rozjaśniacze do włosów, pudry do włosów,
proszek do mycia włosów, serum do pielęgnacji włosów,
środki do nawilżania włosów, serum do włosów, środki rozjaśniające do włosów, środki pomagające rozczesywać splątane włosy, środki do rozjaśniania pasemek na włosach, produkty do wysuszania włosów do użytku kosmetycznego,
produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku
kosmetycznego, żele ochronne do włosów, żele do włosów,
żele do stylizacji włosów, woski do układania włosów, wosk
do włosów, wosk do wąsów, tonik do włosów, szampony
z odżywką do włosów, balsam po goleniu, balsamy do golenia, emulsje do depilacji, emulsje po goleniu, kremy nawilżające po goleniu, kremy po goleniu, kremy przed goleniem,
olejki do brody, mydło do golenia, mleczko po goleniu, produkty do golenia w płynie, preparaty w aerozolu do golenia,
preparaty do stosowania przed goleniem, preparaty kosmetyczne po goleniu, aromaty do żywności [olejki eteryczne],
aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne],
olej rycynowy do celów kosmetycznych, olej kokosowy
do celów kosmetycznych, esencje eteryczne, dentystyczne
płyny do płukania ust pozbawione substancji medycznych,
niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej, 5 dietetyczna
żywność przystosowana dla niemowląt, napoje dla niemowląt, preparaty dla niemowląt nie zawierające laktozy,
suplementy z siarą, żywność z mleka w proszku dla niemowląt, artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, cukier
dietetyczny do celów medycznych, dietetyczna żywność
do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla niepełnosprawnych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napary do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetycz-
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ne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne słodziki do użytku medycznego,
dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów
medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki dietetyczne
do użytku medycznego, dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki do żywności do celów niemedycznych, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dodatki witaminowe
i mineralne, glukoza do stosowania jako dodatek do żywności do celów medycznych, herbata dla astmatyków, herbata
lecznicza, herbata odchudzająca do celów medycznych,
kapsułki odchudzające, homogenizowana żywność przystosowana do celów medycznych, jedzenie liofilizowane
przystosowane do celów medycznych, krople witaminowe,
L-karnityna na utratę wagi, lecznicze dodatki do żywności,
mieszane preparaty witaminowe, mieszanki do picia będące suplementami diety, mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, mieszanki do picia w proszku będące
suplementami diety o smaku owocowym, mięta do celów
farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mineralne
suplementy diety dla ludzi, mineralne suplementy odżywcze, multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, napoje
na bazie soków owocowych dla cukrzyków przystosowane
do celów medycznych, napoje stosowane w lecznictwie,
napoje witaminizowane, napoje wzbogacone witaminami
do celów medycznych, napoje z dodatkami dietetycznymi,
naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii, nektary owocowe dla cukrzyków przystosowane do celów medycznych, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, odżywcze suplementy diety, olej rybi do celów medycznych, pastylki do ssania z dodatkiem cynku,
preparaty dietetyczne dla dzieci, preparaty dietetyczne
do użytku medycznego, preparaty dietetyczne i odżywcze,
preparaty do początkowego żywienia niemowląt, preparaty
multiwitaminowe, preparaty zawierające witaminę D, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty witaminowe, preparaty stosowane
jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], preparaty
witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, preparaty zawierające witaminę B, preparaty zawierające witaminę C, preparaty zawierające witaminę A, preparaty zmniejszające apetyt, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne dla osób chorych, produkty
dietetyczne do celów medycznych, proszki jako zamienniki
posiłków, słodziki sztuczne dostosowane dla diabetyków,
przeciwutleniające suplementy, przeciwutleniające suplementy diety, przeciwutleniacze uzyskane z ziół, przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, substytuty cukru dla
diabetyków, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety
dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety dla
sportowców, suplementy diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety
do użytku medycznego, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety poprawiające kondycję
i wytrzymałość, suplementy diety składające się z aminokwasów, suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, suplementy diety składające się głównie z magnezu, suplementy
diety składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy diety sporządzone
głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety w płynie, suplementy diety
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zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające siemię
lniane, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające lecytynę,
suplementy diety zawierające węgiel aktywny, suplementy
diety zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie
z minerałów, tabletki witaminowe, tabletki wspomagające
odchudzanie, tran, tran w kroplach, tran z wątroby dorsza
w kapsułkach, witaminy i preparaty witaminowe, uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych, suplementy ziołowe w płynie, suplementy żywnościowe, suplementy
ziołowe, suplementy witaminowe w postaci plastrów, suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, suplementy mineralne do żywności, suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, suplementy prebiotyczne, żelki witaminowe, ziołowe dodatki dietetyczne dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla diabetyków, lecznicze płyny do płukania ust, płyny
lecznicze do płukania ust, lecznicze suche szampony, higieniczne środki nawilżające, preparaty do dezynfekcji paznokci, preparaty higieniczne do celów medycznych, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, żele nawilżające do użytku
osobistego, alkohol leczniczy, antybakteryjne płyny do rąk,
antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyczne preparaty oczyszczające, antyseptyki, chusteczki antybakteryjne, chusteczki odkażające, preparaty antybakteryjne, nasączone chusteczki
lecznicze, maści antyseptyczne, preparaty bakteriobójcze
[inne niż mydło], preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty odkażające stosowane w szpitalach, produkty sterylizujące
do przemywania, przeciwdrobnoustrojowe płyny do mycia
twarzy, spraye antybakteryjne, środki bakteriobójcze, środki
dezynfekcyjne do celów higienicznych, spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, środki odkażające do użytku domowego, środki odkażające, środki
do usuwania bakterii, antybakteryjne środki do mycia rąk,
antybakteryjny preparat do mycia rąk, detergenty bakteriobójcze, lecznicze antybakteryjne preparaty do mycia twarzy, lecznicze preparaty do mycia rąk, lecznicze szampony,
mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, odkażający preparat do mycia rąk, szampony lecznicze,
środki przeciwdrobnoustrojowe do mycia rąk, suplementy
diety z cynkiem.
(210) 516599
(220) 2020 07 30
(731) VENTURE INC SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Meritum.VC
(510), (511) 36 usługi finansowe, zarządzanie finansami,
doradztwo finansowe, finansowe usługi konsultingowe,
analizy finansowe, usługi inwestycyjne, finansowanie kapitału wysokiego ryzyka, zarządzanie kapitałem wysokiego ryzyka, usługi związane z kapitałem wysokiego ryzyka,
usługi inwestycyjne w zakresie kapitału wysokiego ryzyka
i kapitału na przedsięwzięcia, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz firm, usługi finansowania
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kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz podmiotów handlowych, pośrednictwo w zakresie kapitału podwyższonego
ryzyka, inwestycje kapitałowe, inwestowanie funduszy kapitałowych, inwestowanie funduszy kapitałowych w przedsiębiorstwa oferujące oprogramowanie IT, doradztwo
i wsparcie finansowe, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, zarządzanie spółkami inwestycyjnymi, zarządzanie
ryzykiem finansowym, zarządzanie aktywami, zarządzanie
aktywami inwestycyjnymi, finansowanie oparte na aktywach, zarządzanie aktywami i zarządzanie portfolio, usługi
w zakresie zarządzania aktywami, doradztwo finansowe
w zakresie zarządzania aktywami, zarządzanie aktywami
na rzecz osób trzecich, zarządzanie funduszem inwestycyjno-kapitałowym, usługi w zakresie inwestycji w papiery
wartościowe, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, udzielanie
gwarancji, udzielanie pożyczek.
(210)
(731)
(540)
(540)

(540) CARGOTOR
(510), (511) 37 konserwacja torów kolejowych, budowanie
dróg kolejowych, budowa linii kolejowych, 39 transport kolejowy, transport towarów koleją, wynajmowanie linii kolejowych, usługi kolejowego transportu towarowego, usługi
w zakresie organizowania transportu kolejowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

516626
(220) 2020 07 30
POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
3 LIGA

516616
(220) 2020 07 30
POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
CENTRALNA LIGA JUNIOREK

(531)

02.03.08, 02.03.23, 26.01.01, 26.01.03, 26.13.25, 27.05.01,
29.01.14, 09.01.10, 21.03.01
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocji zawodów sportowych, a zwłaszcza piłkarskich, usługi
pozyskiwania i systematyzacji danych do komputerowych
baz danych, usługi zarządzania plikami komputerowymi,
usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych oraz
ogłoszeń reklamowych, usługi powielania dokumentów,
usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania targów
handlowych lub reklamowych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi wypożyczania materiałów
reklamowych, 41 usługi: organizowania i prowadzenia
konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, obozów, zawodów sportowych, organizowania
turystyki i wypoczynku, wynajmowania stadionów, usługi
wydawnicze, usługi kasyn, usługi organizowania loterii oraz
gier hazardowych, usługi obsługi gier komputerowych
w systemie on-line, usługi informacji o rekreacji, imprezach
sportowych, usługi montażu programów radiowych i telewizyjnych, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
42 zarządzanie portalem internetowym, usługi tworzenia,
utrzymywania, opracowywania portali internetowych.
516618
(220) 2020 07 30
CARGOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)

(210)
(731)
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(531) 09.01.10, 21.03.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocji
zawodów sportowych, a zwłaszcza piłkarskich, usługi pozyskiwania i systematyzacji danych do komputerowych baz
danych, usługi zarządzania plikami komputerowymi, usługi
rozpowszechniania materiałów reklamowych oraz ogłoszeń
reklamowych, usługi powielania dokumentów, usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania targów handlowych lub
reklamowych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi,
usługi wypożyczania materiałów reklamowych, 41 usługi
organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów
sportowych, organizowania turystyki i wypoczynku, wynajmowania stadionów, usługi wydawnicze, usługi kasyn,
usługi organizowania loterii oraz gier hazardowych, usługi
obsługi gier komputerowych w systemie on-line, usługi informacji o rekreacji, imprezach sportowych, usługi montażu
programów radiowych i telewizyjnych, usługi wypożyczania
nagrań dźwiękowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 42 zarządzanie portalem internetowym, usługi tworzenia, utrzymywania, opracowywania
portali internetowych.
516628
(220) 2020 07 31
KATRIN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Leinle
(510), (511) 25 połączenie koszulki z majtkami [bielizna
damska], jednoczęściowa bielizna damska [body połączone z rajstopami], gorsety [bielizna damska], bielizna damska
typu body, bielizna damska, bielizna [część garderoby], bielizna ciążowa, bielizna, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna dla niemowląt, bielizna funkcjonalna, bielizna
nocna, biustonosze, biustonosze bez ramiączek, biustonosze
miękkie, nieusztywniane, biustonosze samonośne, biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, damska bielizna.
(210)
(731)

Nr ZT38/2020
(210)
(731)
(540)
(540)
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516629
(220) 2020 07 30
MAZUR JAN JANBOX, Buków
(znak słowno-graficzny)
JANBOX
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516766
(220) 2020 08 04
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HABA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POKORA

(210)
(731)

(531) 19.03.09, 19.03.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 pudełka z papieru lub kartonu.
516741
(220) 2020 08 04
KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pikutkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Passion of Life

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 2 farby w postaci elastycznych powłok do fasad,
farby wewnętrzne, farby zewnętrzne, 19 beton, budowlane
elementy z betonu, cement gotowy do użycia do celów
budowlanych, cementowe pokrycia ochronne, elementy
budowlane prefabrykowane (niemetalowe -), elementy budowlane (niemetalowe -) w postaci płyt, elementy budowlane z imitacji drewna, fugi, gips [materiał budowlany], gotowa
mieszanka suchej zaprawy murarskiej, gotowa zaprawa, gotowe betonowe elementy budowlane, kruszywo, materiały
budowlane niemetalowe, materiały budowlane (nie z metalu), materiały budowlane na bazie wapna, materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, materiały cementujące,
materiały podłogowe (niemetalowe -), mieszanka zaprawy
murarskiej, mieszanki cementowe, mieszanki do obrzutek
tynkowych do celów konstrukcyjnych, minerały do użytku
w budownictwie, niemetalowe części konstrukcyjne do celów budowlanych, niemetalowe budowlane elementy fasadowe, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe,
ogniotrwałe powłoki cementowe, okładzina tynkowa, okładziny tynkowe, panele betonowe, piasek budowlany, piasek
do użytku w budownictwie, podłogi betonowe, powłoki
bitumiczne do użytku w budownictwie, preparaty cementujące, tynk, tynk gipsowy, tynk wykończeniowy wykonany
z kolorowej sztucznej żywicy.
(210) 516742
(220) 2020 08 03
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) RANOCARD
(510), (511) 5 preparaty sercowo-naczyniowe, farmaceutyki
stosowane w chorobach układu krążenia, preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, preparaty dietetyczne i witaminowe.
(210) 516744
(220) 2020 08 04
(731) GAŁĘZIA BARTŁOMIEJ CSSOFT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Paperflow
(510), (511) 9 programy komputerowe.

(531) 05.13.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(210) 516775
(220) 2020 08 04
(731) PĘKALA SYLWIA PSJ PROJECT, Lipiny
(540) (znak słowny)
(540) PSJPROJECT
(510), (511) 42 usługi w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, projektowanie budynków oraz
konstrukcji budowlanych, usługi w zakresie projektowania
konstrukcji metalowych, doradztwo budowlane i w zakresie
realizacji konstrukcji budowlanych, projektowanie wnętrz
budynków i dekoracji wnętrz, projektowanie wspomagane
komputerowo, opracowywanie projektów technicznych, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, wizualizacja i charakterystyka wymiarów przedmiotów, projektowanie sztuki
wizualnej, wzornictwo przemysłowe, wzornictwo graficzne .
(210) 516777
(220) 2020 08 04
(731) LUTYŃSKI MARCIN, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) Ralf Stetysz
(510), (511) 12 samochody osobowe i części konstrukcyjne
do nich, 25 odzież.
(210) 516785
(220) 2020 08 04
(731) KANIEWSKI TOMASZ, Turek
(540) (znak słowny)
(540) ACCIRING
(510), (511) 6 okucia meblowe z metalu, metalowe okucia
stolarskie, stojaki metalowe, 20 meble, meble i akcesoria
meblowe wyposażenia domu, meble ogrodowe, meble
tapicerowane, krzesła, krzesła biurowe, fotele biurowe, fotele tapicerowane, szezlongi, krzesła barowe, stołki barowe,
ścianki działowe niemetalowe [meble], przenośne ścianki
działowe [meble] metalowe, ścianki działowe w postaci
mebli [przepierzenia], wolnostojące biurowe ścianki działowe, przenośne ścianki biurowe, stelaże do foteli, stelaże
metalowe jako części mebli, 40 produkcja mebli na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, 42 projektowanie mebli, projektowanie mebli biurowych, usługi doradcze
w zakresie projektowania i wytwarzania mebli, planowanie
techniczne i zarządzanie projektami technicznymi w zakresie opracowywania mebli, planowanie techniczne i zarządzanie projektami technicznymi w zakresie projektowania
i wytwarzania mebli.
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(210) 516810
(220) 2020 08 05
(731) KONSTANCIŃSKI DOM KULTURY, Konstancin-Jeziora
(540) (znak słowny)
(540) HUGONÓWKA
(510), (511) 41 organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych,
prowadzenie imprez kulturalnych, usługi w zakresie kultury,
43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, kawiarnie, kafeterie (bufety), restauracje,
udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur
oraz pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur,
udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie
sal konferencyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

516812
(220) 2020 08 05
MAŁEK MATEUSZ, Rabka-Zdrój
(znak słowno-graficzny)
DOLINA BARW

(531) 27.05.01, 27.05.03, 07.01.08, 07.01.24, 29.01.12
(510), (511) 36 dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa domów, organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, wynajem

Nr ZT38/2020

budynków, wynajem domów, wynajem domów do wynajęcia, wynajem mieszkań, wynajem mieszkań, studio i pokoi,
wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, wynajem
i dzierżawa zakwaterowania stałego, wynajem zakwaterowania [mieszkania], wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, usługi wynajmu mieszkań, usługi zarządzania
nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków.
516819
(220) 2020 08 05
COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Suchy Las
(540) (znak słowny)
(540) JD500
(510), (511) 8 przybory do manicure i pedicure, cążki do obcinania paznokci [narzędzia ręczne], cążki do skórek, elektryczne pilniki do stóp, elektryczne urządzenia polerujące
do paznokci, elektryczne zestawy do pedicure’u, głowice obrotowe do pilników do stóp do usuwania zrogowaciałej skóry, nieelektryczne polerki do paznokci, nożyczki do paznokci,
obcinacze do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne obcinacze do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne pilniki
do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne pilniki do stóp,
pilniki igłowe do paznokci, polerki do paznokci do manicure
elektryczne lub nieelektryczne polerki do paznokci, przybory do manikiuru, przybory do pedicure, przyrządy do usuwania skórek, wymienne głowice obrotowe do elektrycznych
pilników do paznokci, zestawy elektrycznych lub nieelektrycznych przyrządów do manicure, zestawy do manicure,
elektryczne zestawy elektrycznych lub nieelektrycznych
przyrządów do pedicure, frezarki do paznokci.
(210)
(731)

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

513173, 514357, 514718, 515086, 515986, 516081

2

514718, 516254, 516741

3

507992, 507994, 511411, 512562, 512650, 512685, 513703, 513720, 513967, 513978, 514718, 514939, 514940,
514941, 514942, 514968, 514969, 515197, 515494, 515872, 516065, 516109, 516259, 516460, 516598

4

513736, 514706, 514718, 515086, 515233, 515235, 515237, 515238, 515239

5

509143, 511411, 512458, 512562, 512650, 512685, 513703, 513720, 514357, 514430, 514718, 514792, 514968,
514969, 515086, 515197, 515202, 515204, 515205, 515206, 515207, 515494, 515870, 515871, 515986, 516064,
516081, 516090, 516109, 516253, 516259, 516474, 516545, 516598, 516742

6

511021, 511134, 511135, 511248, 513737, 514718, 515927, 515961, 515979, 516373, 516785

7

507992, 507994, 511612, 512034, 514079, 514139, 514718, 516020

8

507992, 507994, 511411, 512034, 513774, 513966, 514718, 516020, 516065, 516383, 516819

9

511411, 511427, 512034, 512768, 513747, 514718, 515106, 515127, 515529, 515702, 515982, 516020, 516115,
516179, 516332, 516334, 516461, 516744

10

510424, 513703, 513720, 514169, 514718, 516109

11

504363, 512034, 512322, 514425, 514718, 515690, 515961, 516020, 516065

12

510997, 514718, 516219, 516777

14

511411, 512090, 513738, 514718, 516325, 516326, 516594

15

514718

16

508871, 511223, 511411, 511413, 512562, 513960, 514139, 514718, 515086, 515127, 515479, 515982, 516065,
516072, 516075, 516179, 516373, 516629

17

513740, 514079, 514718

18

511411, 513775, 514718, 516065, 516279, 516281, 516325, 516326

19

514718, 515927, 516373, 516741

20

511411, 513741, 514169, 514718, 514822, 515197, 516065, 516072, 516075, 516479, 516785

21

511411, 512034, 512562, 514718, 515086, 515494, 516020, 516065, 516072

22

514718, 515086

23

514718

24

511411, 513777, 514169, 514718, 516479

25

511411, 513592, 513778, 514718, 515665, 515702, 515982, 515994, 516072, 516090, 516185, 516325, 516326,
516508, 516628, 516777

26

514718, 516065, 516279, 516281

27

514718

28

511411, 513500, 513503, 514718, 515982, 516074

29

506433, 508057, 512500, 512501, 512504, 512506, 514522, 514718, 514836, 515086, 515288, 515356, 515446,
515447, 515448, 515449, 515493, 515533, 515563, 515766, 515767, 515776, 516259, 516574

30

504363, 507927, 508057, 511411, 512500, 512501, 512504, 512506, 513173, 514024, 514216, 514522, 514718,
514836, 515086, 515288, 515468, 515493, 515533, 515776, 515794, 516259, 516545

31

512500, 512501, 512504, 512506, 514216, 514718, 515086, 515468

32

508057, 509152, 509182, 511411, 514137, 514522, 514718, 514836, 514837, 514838, 514839, 514932, 515086,
515167, 515288, 515369, 515381, 515403, 515404, 515406, 515493, 515533, 515542, 515663, 515667, 515794,
516386, 516387
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33

511411, 514636, 514718, 515086, 515493, 515663, 515667, 516082

35

470677, 507992, 507994, 508612, 508628, 508871, 509152, 511135, 511223, 511248, 511411, 511413, 511612,
511615, 512562, 512650, 513460, 514202, 514216, 514427, 514718, 515086, 515127, 515197, 515233, 515235,
515237, 515238, 515239, 515288, 515479, 515493, 515533, 515541, 515638, 515794, 515956, 515963, 515982,
516065, 516072, 516090, 516094, 516185, 516204, 516214, 516218, 516219, 516279, 516281, 516332, 516334,
516372, 516373, 516460, 516461, 516479, 516566, 516616, 516626

36

507557, 508628, 511135, 511223, 511413, 514222, 514223, 514425, 515086, 515764, 516072, 516332, 516334,
516359, 516566, 516599, 516812

37

511135, 511413, 513341, 514425, 514427, 515295, 515764, 516204, 516207, 516219, 516618

38

470677, 508871, 511411, 513500, 513503, 515479, 515541, 516072, 516218, 516332, 516334

39

511413, 512768, 513341, 513742, 515086, 515233, 515235, 515237, 515238, 515239, 515799, 516065, 516207,
516219, 516479, 516545, 516618

40

511135, 512768, 514079, 514137, 515086, 516279, 516281, 516785

41

507557, 508871, 511223, 511411, 511413, 512124, 512487, 513460, 513500, 513503, 513665, 514425, 514996,
515102, 515127, 515380, 515479, 515541, 515653, 515809, 515923, 515982, 516070, 516072, 516075, 516076,
516105, 516115, 516163, 516179, 516332, 516334, 516461, 516616, 516626, 516810

42

511411, 511413, 511427, 513747, 515541, 515653, 515722, 515764, 515923, 516072, 516075, 516076, 516218,
516332, 516334, 516616, 516626, 516775, 516785

43

507927, 509152, 509160, 510247, 510346, 510387, 511411, 511566, 514137, 514195, 514202, 514996, 515380,
515493, 515535, 515536, 515563, 515794, 515809, 516007, 516072, 516113, 516114, 516298, 516332, 516334,
516810

44

509160, 510424, 511411, 514567, 514996, 515466, 515809, 515953, 515963, 516072, 516163, 516218, 516481,
516766

45

508628, 511411, 511427, 511769, 515086, 516065, 516072

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

#DASHRADE
€.C.O.+ Ekonomia Codziennych Oszczędności
3 LIGA
77 sushi
ACCIRING
Age of Aincrad
Alicja Korepetycja
all day by Kontigo
all day BY SANDRA KUBICKA
all night by Kontigo
all night BY SANDRA KUBICKA
ALPA
ANDREAS ABRASIVES AS
APOflex
ARCTIC+ TO NIE JEST ZWYKŁA WODA
Argos MONITORING
AROMALINDA
ASPAZJA INSTYTUT ZDROWIA I URODY
audiofon pomagamy słyszeć lepiej
AUTENTyCZNIE Piękna
Authentic KOSMETYKA LECZNICZA
I PIELĘGNACJA
auto dot www.autodot.pl
BABY POWDER HANDMADE
babyboutik.pl
Balanced Nutrition
Bankier GROUP
Bankier
BENTOPROTECT
BIO LABS
BIŻUTERIA OGRODOWA rdzą malowane
BONAMI
BOSON
BRACIA ZAWADZCY
Bread pack
BROWAR KASZUBSKI KRAFT
BROWAR WISŁA
BXB
Campofrio SNACK’IN
CARGOTOR
C-BORG
CC VICCIO
CENTRALNA LIGA JUNIOREK
Cewitan
CG

512458
514718
516626
510247
516785
516115
515127
514939
514942
514940
514941
516253
507994
512322
514838
511769
515448
515809
515963
516460

CGN
Charytatywny Bal Dziennikarzy
Chełmski Niedźwiedź Biznesu
COCO GONE NUTS
CRIPSY natural Bogate w błonnik
Bez dodatku tłuszczu CHRUPIĄCE
PLASTERKI BURAKA o smaku winegret
Zawiera naturalne przeciwutleniacze
tu są 3 świeże buraki POZNAJ DOBRĄ
ŻYWNOŚĆ
CRISPY natural Bogate w błonnik
Bez dodatku tłuszczu CHRUPIĄCE
PLASTERKI MARCHWI o smaku papryki
Zawiera B-karoten „witaminę młodości”
tu są 3 świeże marchewki POZNAJ DOBRĄ
ŻYWNOŚĆ
D Hotel Dosłońce conference & spa
DAMA OLIVA
DEFRO
DERMOAPTECZKA WITALNEGO WŁOSA
DETRIFORCE
DETRIFORS
DETRIUM
DOLINA BARW
Döner LAND KEBAB GRILL VEGETARIAN
dontorello
DP Drogerie Polskie znamy się
eKasyno
EKO APP
Elbio
elita
elita
Elstrobin
EMRA WOOD DESIGN
Era Nowych Kobiet by Joanna Przetakiewicz
ESCORT
FA Football Academy
FASTBOX & HOOK
FENIKS CHEMIA.PL
FERTILLA
FIRMA POLSKA
Fizjo Baby
Flying Yellow Fish
foods & friends better together
FOX TRAVEL
Gabona PROFESSIONAL COSMETICS
SUPPLIER

516326
507557
508871
516325

515953
515295
515994
515638
470677
514222
514223
514430
512685
511021
515446
516214
515288
504363
509152
514137
516075
516574
516618
508057
516372
516616
516109
515665

515766

515767
514996
515449
515961
515197
515204
515202
515205
516812
515563
515776
512562
513503
512768
515986
516279
516281
516081
514822
511411
513966
515982
515529
513967
515871
515086
514567
516074
515533
515799
516065

92

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

GARDEN DE AROMA
GDAŃSK-LOVE WODY NIE LEJEMY
GENESIS
GENESIS
GENESIS
GENESIS
GENESIS
GENESIS
GENESIS
GENESIS
GENESIS
GENESIS
GÓRALSKO KRAINA PREMIUM KRZEPKO
GORZOŁKO
GREEN MUSIC FESTIVAL
GreenTransit
Gumiaki
H11
HALKA RESTAURACJA PO POLSKU
HAMMPACK
HEMO CURE
Hoop cola
HOTEL 11
HUGONÓWKA
inoROS
inwi
JANBOX
JD500
JESTEŚMY Z POLSKI WSPIERAMY
POLSKICH PRODUCENTÓW
JHM PRZYPRAWY
JM APARTMENTS
JM ROOMS
JMD-108
Jurajska Czerpana prosto ze skał Jury,
bogatych w wapń i magnez
Jurajska Prosto ze skał Jury
Jurajska Twój codzienny łyk minerałów
Kamel team
KARTA NASZEJ rodziny
KASYNO INTERNETOWE
Kotel Puffkowo
KR KOLEKTYW RUCHU
KRISBERG
KRYNICA MUSZYNY
KRYNICA MUSZYNY
kwadratowe jabłko
KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY
KWK MURCKI-STASZIC
KWK STASZIC
KWK WESOŁA
KWK WUJEK

Nr ZT38/2020

2

1

2

515447
514636
513736
513737
513738
513740
513741
513742
513774
513775
513777
513778

La Chocolatiere
LA MAFIA
Lactusia
LADIES FIRST
Latarnia Wagabundy
LBE
Leinle
Liderzy Jutra
Lion’s Legal Your Key To Justice
LOS MEJORES
M HEIM MEISTER
M MIDGARD PIZZA PASTA PIZZA MIDGARD
M MIKPOL CZARNOCIN
mapalu
MARCON
MAX JAKOŚĆ GWARANTOWANA
Mąka Łowicka z łowickich zbóż
meble diana
medidesk
Meet(IP)ing
Meritum.VC
MIG 210 Synergia easy
moidoktor
multeafil pasja tworzenia herbaty
NATURAL NATION
Naturell IMMUNO kids
NEONET. POROZMAWIAJMY
O DOBRYCH OFERTACH
O TWÓRZ
Officeme
Officeme
Oh! Smile
OKSEL
ORvita
OWOCUJE PRZYJEMNOŚCIĄ
paker
PANEL-POL
Panorama Chełm
PAOLA Z SERCA OWOCÓW
PAOLA
Paperflow
Passion of Life
PATRIA MANAGEMENT EKOLOGIA
I EKONOMIA PRZEPLATAJĄ SIĘ TWORZĄC
INNOWACYJNE PRODUKTY
PERUN & WELES
PGPO BUTY WYPRODUKOWANE W POLSCE
PIGVANTAGE
PINUS OKNA I DRZWI Z DREWNA
PISKOREK

514522
513592
514169
516163
516007
514139
516628
516179
508628
516566
512034
515536
515356
511248
507992
513978
514216
516479
516218
513460
516599
511612
516481
516545
516259
513720

516082
515479
513747
514024
516113
514195
515979
515872
514839
516114
516810
512124
516359
516629
516819
514357
513173
510346
510387
516383
515404
515403
515406
516219
510424
513500
509160
515102
516020
515369
515381
506433
515239
515235
515237
515233
515238

516204
516373
516332
516334
515494
516207
515468
514932
516508
514427
511566
514837
514836
516744
516741

515956
516594
516185
509143
515927
515794

Nr ZT38/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

Piwo Ciemne Janowieckie. Warzone
z czterech gatunków słodu. Doceniany
est jego głęboki smak z lekką, rozkoszną
nutą słodyczy. Czas leżakowania 60 dni.
Piwo dolnej fermentacji. Chmielenie
na aromat i goryczkę. Sybilla i Marynka.
Pasteryzowane. SEROKOMLA Janowieckie
TRADYCYJNIE WARZONE PIWO CIEMNE
RZEMIEŚLNICZE 100% NATURALNYCH
SUROWCÓW Najlepiej przechowywać
w chłodnym miejscu. Butelka bezzwrotna.
Piwo Jasne Janowieckie. Piwo tradycyjne
warzone ze słodu pilzneńskiego oraz
z chmielu z Lubelszczyzny, zgodnie
ze sztuką piwowarską. Charakteryzuje się
wyrazistą goryczką chmielową dając
głęboki smak. Czas leżakowania 40 dni.
Pasteryzowane. SEROKOMLA Janowieckie
TRADYCYJNIE WARZONE PIWO JASNE
RZEMIEŚLNICZE 100% NATURALNYCH
SUROWCÓW Najlepiej przechowywać
w chłodnym miejscu. Butelka bezzwrotna.
Piwo naturalne, niefiltrowane BROWAR
KASZUBSKI KRAFT Kaszubskie
PIZZA ASGARD
PIZZY LEONA NIKT NIE POKONA
place invest
PLEXI 4YOU
POKORA
Połoniny JASNE PEŁNE
Odkryj smak Bieszczad
położna rodzinna ANIOŁEK
PSJPROJECT
PTP
PZU LAB
Ralf Stetysz
RANOCARD
REDEVIT
REVICAPILL
S SUNNINGWELL HUTA CZĘSTOCHOWA
S SUNNINGWELL
SB Skarby Bałtyku
SEKRETOFEN
SHAPER
SHRIMP HOUSE
SIEDEMÓSMYCH
skyfall Warsaw
SKYWORTH
SOF687
SOKOŁÓW ROŚLINNY
Soul Hunters Gospel Choir

2

516387

516386
509182
515535
507927
515764
514079
516766
515167
515466
516775
515653
516076
516777
516742
515207
516598
511134
511135
512090
514792
515106
515493
516461
516072
515690
513960
512500
513665

93
1

2

SPAW
Sport Guru
STOWARZYSZENIE Power Of Soul
SUCHA DEZYNFEKCJA
SUPROVIA
TATARBAR
TechCoat PUR-e
TECHOM
TENfertil
TERRA MARE RISTORANTE
transbud EKOGROSZEK WULKAN
EKOLOGICZNY ENERGETYCZNY WYDAJNY
WARTOŚĆ OPAŁOWA 24-26 MJ/KG
UZIARNIENIE 5-25 MM SPIEKALNOŚĆ RI 0-10
Przechowywanie produktu: Zaleca się
przechowywać pod zadaszeniem. Chronić
przed bezpośrednim działaniem warunków
atmosferycznych. Zapakowano przez:
TRANSBUD e-mail: transbud@transbud.biz
TRIDESAN
TUR
twister COLOR
uArchitekta
ULTRA GAS-GO
VMDL
VOTUMCONNECT ENERGY
W WROCŁAW FASHION OUTLET
WHITES
WIELKA WARSZAWSKA TOR SŁUŻEWIEC
WŁOSKI TEMAT DONPALERMO
Woda Krzemowa Water with Silicic acid
Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC ROŚLIN
Plastry wegańskie z czosnkiem
niedźwiedzim ŹRÓDŁO BIAŁKA ŹRÓDŁO
BŁONNIKA SOKOŁÓW ROŚLINNY
Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC ROŚLIN
Vege Snack delikatny ŹRÓDŁO BŁONNIKA
BEZGLUTENOWY WYSOKA ZAWARTOŚĆ
BIAŁKA SOKOŁÓW ROŚLINNY
bez konserwantów
Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC ROŚLIN
Vege Snack z kaszą jaglaną ŹRÓDŁO
BŁONNIKA BEZGLUTENOWY WYSOKA
ZAWARTOŚĆ BIAŁKA SOKOŁÓW ROŚLINNY
bez konserwantów
żelove NAWILŻENIE MOISTURIZING
ALOE WATER BOMB 2 IN 1
żelove NAWILŻENIE MOISTURIZING
MARINE WATER BOMB 2 IN 1
ŻURAWIE

511615
516105
512487
508612
516064
515380
515702
515923
516474
516298

514706
515206
516094
516254
515722
515870
510997
514425
511413
515541
511223
514202
515542

512506

512501

512504
514969
514968
515663

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.
810344
1028519
1210085
1225738
1286550A
1503937
1547912
1547920
1548116
1548122
1548126
1548152
1548213
1548236
1548252
1548314
1548315
1548317
1548365

LANMARK (2020 08 14)
9
SHIPLINK (2020 08 20)
9
THINK DIFFERENT (2020 08 03)
9
Bushbox (2020 07 24)
8, 21, 35
DOUGHNUT TIME (2017 11 28)
CFE: 08.01, 15.07, 25.03, 27.03, 29.01
30, 43
GBT (2019 10 16)
5, 42
GREENYELLOW (2020 06 23)
CFE: 27.05.01
21
BOONE FORGE (2020 06 17)
CFE: 26.13.25, 27.05.01
8
RATTLING MIX (2020 03 04, 2020 02 11)
CFE: 03.05.07, 19.13.21, 25.07.20,
5, 35
26.03.23, 27.05.03, 29.01.15
INSUMED (2020 06 08)
CFE: 26.04.02, 26.11.01,
3, 5, 9, 32, 35,
29.01.12
42, 44
ZÜRICH (2020 05 13, 2019 11 15)
25
VEGE 4 FUN
29, 30, 32
(2020 04 29, 2019 12 02)
GENESIS (2020 06 03, 2019 12 06)
CFE: 03.07.17, 24.01.15, 27.05.02
35
My Hookah (2020 03 11)
CFE: 02.01.01, 07.01.18, 09.03.13,
43
09.07.01, 16.03.13, 29.01.13
ALTRO TRANSFLOR METRIS
27
(2020 07 10, 2020 01 31)
MEDEX (2020 06 25)
3, 5
FANCONI (2020 06 30)
4, 34, 35
TEKTON (2020 05 22)
5
GOFUNDME (2020 07 02)
35, 36, 38, 42

1548419
1548457
1548515
1548545
1548609
1548611
1548722
1548782
1548796
1548811
1548842
1548884
1548900
1548913
1548931

DURAPOWER (2020 08 10)
CFE: 26.04.18, 27.05.01
7
QUEST (2020 07 21, 2020 07 01)
9
KRATON (2020 04 07)
3, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 19, 20
BIOL (2020 06 19)
CFE: 26.01, 27.05.01
21
MONAT BLACK (2020 07 22)
3
cofix (2020 06 18, 2020 04 24)
CFE: 27.05.24
21, 29, 30, 32, 35, 39, 43
2020 08 13)
CFE: 01.15.24, 26.01.02,
3, 35
26.13.25, 28.03.00
Liyu (2020 05 09, 2020 03 06)
CFE: 27.05.01
8
ORBO (2020 07 29)
CFE: 27.03.01, 27.05.01
12
2020 06 23)
CFE: 01.15.24, 18.03.02, 26.01.16,
7
26.04.03, 28.03.00
HELIX ORIGINAL (2020 04 24, 2019 10 28)
CFE: 03.11.07, 26.04.18, 29.01.13
3, 5, 29, 30,
32, 35
WMC TOOLS (2020 05 13, 2020 02 07)
CFE: 27.05.03, 29.01.13
7, 8
CIRCULAR CREATIVITY
41, 42
(2020 07 08, 2020 01 10)
TRADE FORCE (2020 05 26, 2019 12 06)
CFE: 27.01.01, 27.05.09,
6, 7, 8, 9, 11, 17,
29.01.12
19, 20, 21
2020 07 10)
CFE: 28.03.00
9

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

3

1548122,

1548314,

1548515,

1548609,

1548722,

1548842

4

1548315

5

1503937,

1548116,

1548122,

1548314,

1548317,

1548842

6

1548515,

1548913

7

1548419,

1548515,

1548811,

1548884,

1548913

8

1225738,

1547920,

1548515,

1548782,

1548884,

1548913

9

810344,
1548931

1028519,

1210085,

1548122,

1548457,

1548515,

1548913,

11

1548515,

1548913
1548796

1548611,

1548913

1548365,

1548611,

12

1548515,

17

1548913

19

1548515,

1548913

20

1548515,

1548913

21

1225738,

1547912,

1548545,

25

1548126

27

1548252

29

1548152,

1548611,

1548842

30

1286550A,

1548152,

1548611,

1548842

32

1548122,

1548152,

1548611,

1548842

1548116,
1548842

1548122,

1548213,

1548900

34

1548315

35

1225738,
1548722,

36

1548365

38

1548365

39

1548611

41

1548900

42

1503937,

1548122,

1548365,

43

1286550A,

1548236,

1548611

44

1548122

1548315,

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.
506261
508494
508980
505998
506735
509324

ELITE LICENSING COMPANY SAGL
2020 03 18
3
DUCA VISCONTI DI MODRONE S.p.A.
2020 06 09
24, 25
Ezetop Unlimited Company
2020 06 16
9, 38
Sanacorp Pharmahandel GmbH
2020 07 16
5
Sanacorp Pharmahandel GmbH
2020 07 17
5, 32
Sanacorp Pharmahandel GmbH
2020 07 21
3, 5, 16, 35, 41, 44

510765
510766
512596
510484
509911
512628

GO! Express & Logistics (Deutschland) GmbH
2020 08 27
39
GO! Express & Logistics (Deutschland) GmbH
2020 08 27
39
MEDISEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 09 01
5, 35
dennree GmbH
2020 08 31
35
WOERWAG PHARMA GmbH & Co. KG
2020 08 25
5
BYCZKOWSKA ANETA KLAR
2020 09 03
16

SPROSTOWANIE
Nr BUP

Strona

Nr zgłoszenia

Jest

Z.514694

(210) 514694
(220) 2020 06 13
(731) DĄBROWSKA SANDRA LETS MAKEUP, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LET’S MAKE-UP
(510), (511) 41 szkolenie w zakresie kosmetyki i urody,
44 usługi w zakresie makijażu, usługi farbowania brwi, usługi
kształtowania brwi, usługi koloryzacji brwi, usługi nitkowania
brwi, usługi manicure i pedicure.

45
37/2020
96
wykaz
klasowy

98
wykaz alfabetyczny

Powinno być

41, 44

514694

LET’S MAKE-UP

514694

Informacja ta nie
powinna zostać
opublikowana

