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BIULETYN
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

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

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

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Nr ZT41

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.
460757
(220) 2016 08 25
KOWALCZYK ROMA KRZYSZTOFA, Darginek
(znak słowny)
ECO SNAILS FARM HODOWLA I PRZETWÓRSTWO
ŚLIMAKÓW
(510), (511) 29 tuszki ślimaków mrożone, ślimaki z masłem
ziołowo - czosnkowym.

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

496997
(220) 2019 03 11
KLONOWSKI ARTUR, KLONOWSKA KINGA,
PRZYŁUCKI ŁUKASZ FIRMA EKO WIELORYB
SPÓŁKA CYWILNA, Leszno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Slow Life WIELORYB
(210)
(731)

26.11.03, 26.11.10, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.13, 26.05.01, 09.01.07, 03.09.03
(510), (511) 9 laptopy jako komputery, urządzenia telewizyjne,
audiowizualne urządzenia dydaktyczne do nauczania, 12 samochody, motocykle, 16 artykuły biurowe z wyjątkiem mebli,
22 tekstylia z nieprzetworzonych włókien, 24 tkaniny, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi komisu w zakresie nabywania
i zbywania laptopów, audiowizualnych urządzeń dydaktycznych, urządzeń telewizyjnych jako odbiorników telewizyjnych,
motocykli, samochodów, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
agencje informacji handlowej, 40 niszczenie odpadków, recykling odpadków i odpadów, sortowanie odpadów i surowców
wtórnych jako przetwarzanie, unieszkodliwianie odpadów jako
przetwarzanie, 42 badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego.

(531) 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywności i napoje,
tymczasowe zakwaterowanie.
505291
(220) 2019 10 08
PODLASKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA,
Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRADYCYJNIE OD 1948 ROKU PODLASKIE MŁYNY
MĄKA PSZENNA TORTOWA TYP 450 HIGH QUALITY
PRODUCT 100% GUARANTEED

(210)
(731)

(531)

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

505062
(220) 2019 10 01
AGARKOV PAVLO, Bydgoszcz
(znak słowno-graficzny)
S 2014

(531) 06.07.08, 05.07.03, 08.01.25, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 mąka spożywcza, pszenna.
(210) 506510
(220) 2019 11 07
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) 39 i pół tygodnia
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe,
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie
analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym
dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji,
zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy apara-
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turowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania
programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja
dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR
umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty
rejestrator obrazu), programy komputerowe, programy
komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu audio i video w postaci skompresowanej,
anteny radiowe i telewizyjne, urządzenia do zapisywania,
zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu
wideo w postaci plików w formacie elektronicznym, aparaty
telefoniczne, monitory, komputery i urządzenia towarzyszące, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym,
cyfrowym, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji
i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji
pokazów i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy,
udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej,
podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu
i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu
i filmowych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu
i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej
i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego,
nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników
telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów
aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania
programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia,
wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia
sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym
logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki
kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy,
etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki,
wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa
damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa,
kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmu-
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chane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały
biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy,
odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych,
ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze
do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki,
podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz,
pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki
do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki,
teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne,
usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie
informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego,
usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym
udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów
i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu
satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego,
usługi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania
przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu
wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, usługi
przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru
spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji
i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki
i konkursów, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron
www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez
interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie,
dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych
i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń
do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu
do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali
internetowych, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych,
produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży,
programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie
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on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku
i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych,
usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi
dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron www przez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych,
usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie
książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie
książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej zawarte w tej klasie, 42 opracowywanie i wdrażanie
programów komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań w dziedzinie
usług medialnych - prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie i przekazywanie
prognoz pogody, usługi udostępniania czasu dostępu
do sieci Internet - kawiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, usługi dostarczania dostępu
do serwerów internetowych.
506514
(220) 2019 11 07
CIESIELCZYK KAMILA INDYWIDUALNA PRAKTYKA
LEKARSKO-DENTYSTYCZNA, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CIESIELCZYK STOMATOLOGIA
(210)
(731)
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507762
(220) 2019 12 06
SAPIENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) TOKENIZER
(510), (511) 9 oprogramowanie służące do automatycznego
tworzenia tokenów w technologii blockchain.

(210)
(731)

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

508178
(220) 2020 02 20
FUNDACJA EDUKACYJNA EMMANUEL, Walendów
(znak słowno-graficzny)
EMMANUEL EDUCATIONAL FOUNDATION

(531)

01.03.01, 01.03.17, 20.07.02, 24.13.02, 26.02.07, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 41 nauczanie i kształcenie.
508571
(220) 2019 12 30
WIBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubartów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wibro beton towarowy

(210)
(731)

(531)

(531)

02.09.01, 02.09.10, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.06, 29.01.07,
29.01.08, 29.01.02
(510), (511) 44 usługi medyczne w pełnym zakresie, usługi
stomatologiczne w pełnym zakresie, usługi chirurgiczne, doradztwo związane ze stomatologią, konsultacje dentystyczne, dopasowywanie protez, konsultacje medyczne, pomoc
stomatologiczna, przeprowadzanie badań medycznych, stomatologia kosmetyczna, stomatologia z sedacją, udzielanie
informacji na temat stomatologii, usługi czyszczenia zębów,
usługi dentystyczne, usługi doradcze dotyczące implantów
protetycznych, usługi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, usługi kliniki dentystycznej, usługi lekarskie,
usługi medyczne, usługi opieki medycznej, usługi rentgenowskie, usługi w zakresie wybielania zębów, ambulatoryjna opieka medyczna, badania medyczne w celach diagnostycznych
lub leczenia, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, opieka
medyczna i zdrowotna, opieka medyczna i analizy związane
z leczeniem pacjenta, usługi pracowni analitycznej, bakteriologicznej, RTG, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia.

29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 26.04.19
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, beton,
beton towarowy, beton architektoniczny, betonowe elementy budowlane, betonowe stabilizacje i podbudowy,
stropy betonowe, zaprawy budowlane, 20 blaty stołowe,
dekoracje wiszące [ozdoby], meble, lustra [meble], meble ogrodowe, wyroby artystyczne wykonane z tworzyw
sztucznych, 37 usługi budowlane, naprawy betonu, powlekanie betonu, renowacja betonu, polerowanie betonu,
naprawy elementów betonowych, instalacja betonowych
systemów formujących, instalacja elementów betonowych,
instalacja elementów konstrukcyjnych z betonu, instalacja
prefabrykatów z betonu, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 40 formowanie
betonu, produkcja rzemieślnicza na zamówienie i montowanie wykonanych elementów z betonu, obróbka i przetwarzanie betonu.
508781
(220) 2020 01 08
APERTUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) GOTOWI.ORG

(531) 27.05.01, 24.17.20
(510), (511) 9 programy e-learningowe do nauczania, aplikacje, aplikacje mobilne, 16 druki, publikacje, wydawnictwa reklamowe, katalogi branżowe, foldery, gazety, czasopisma,
kalendarze, broszury, książki, prospekty, ulotki, cenniki, informatory, katalogi, foldery, 35 usługi reklamowe związane
z działalnością Fundacji, reklama billboardowa, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklama internetowa i na portalach społecznościowych, usługi związane z promocją działań
Fundacji, sprzedaż płyt CD, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych w postaci płyt CD, organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych,
pokazów towarów, organizowanie giełd, aukcji i wystaw
w celach reklamowych i handlowych, organizowanie pokazów i wystaw towarów i usług, organizowanie targów handlowych i reklamowych, administrowanie wystawami, pokazami i konkursami, promocja sprzedaży, informacja o działalności gospodarczej i handlowej, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, druków, prospektów, broszur), rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, w tym ogłoszeń prasowych, radiowych i telewizyjnych, publikowanie tekstów
reklamowych, usługi menedżerskie, usługi w zakresie kreowania wizerunku Fundacji, w tym poprzez reklamę i promocję działań podejmowanych przez Fundację i podmioty
powiązane z Fundacją w związku z ich działalnością gospodarczą, kulturalną i handlową, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, organizowanie dystrybucji materiałów promocyjnych, nadruków na towary i opakowania, pozyskiwanie patronatów medialnych, uaktualnianie materiałów reklamowych, produkcja filmów reklamowych i informacyjnych, tworzenie sponsorowanych i reklamowych tekstów, przygotowywanie reklam prasowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, organizacja konferencji
prasowych, przygotowywanie wystąpień publicznych patronów i członków Fundacji, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej rozwoju przedsiębiorczości, doradztwo
w sprawach organizacyjnych, związanych z działalnością gospodarczą oraz działalnością organizacji non-profit, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa,
administrowanie sprzedażą, badania i analizy rynkowe, analiza danych biznesowych, analiza trendów biznesowych
i marketingowych, prace biurowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
pośrednictwo w sprzedaży szkoleń, konferencji, warsztatów,
usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, usługi w zakresie: opracowywania, przygotowywania i produkcji materiałów promocyjnych związanych z działalnością sportową, edukacyjną,
rekreacyjną, kulturalną, 36 usługi związane z prowadzeniem
działalności charytatywnej, usługi organizowania funduszy
na cele dobroczynne, wspierania rzeczowego i finansowego
osób fizycznych i instytucji, usługi charytatywne, mianowicie
usługi finansowe, usługi wspierania finansowego rozwoju
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, usługi w zakresie prowadzenia działalności charytatywnej i organizowania
imprez charytatywnych oraz związanych z pozyskiwaniem
środków finansowych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji
życiowej oraz dla Instytucji, usługi w zakresie mecenatu
i sponsoringu finansowego, usługi związane z wspieraniem
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finansowym ochrony i promocji zdrowia, usługi związane
ze wspieraniem finansowym rozwoju krajoznawstwa oraz
wypoczynku dzieci i młodzieży, usługi związane z podejmowaniem działań mających na celu wspieranie finansowe rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, usługi
mające na celu organizowanie i wspieranie finansowe działań mających na celu ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, zbiórka funduszy dobroczynnych jako środki ostrożności i zapobieganie katastrofom, gromadzenie funduszy na cele charytatywne poprzez
sprzedaż znaczków charytatywnych, za pomocą imprez rozrywkowych, udzielanie informacji związanych ze zbiórkami
funduszy na cele charytatywne, usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących, inwestowanie funduszy na cele charytatywne, zbiórki funduszy
na cele charytatywne, usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, sponsorowanie finansowe akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form
przekazywania wiedzy w zakresie ekologii, bezpieczeństwa,
ochrony życia, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturalnej, sponsorowanie finansowe funkcjonowania placówek oświatowych, wychowawczych, harcerstwa, grup rekonstrukcji historycznej, klubów militarnych,
kombatantów wojennych, żołnierzy, policjantów, fundowanie stypendiów i nagród, inicjowanie, organizowanie i finansowanie imprez o charakterze militarnym, organizowanie
akcji pozyskiwania funduszy na realizację celów w zakresie
niesienia pomocy humanitarnej, prowadzenia działań ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych i katastrof oraz zbieranie
funduszy na te cele, prowadzenie działalności dobroczynnej,
organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej dla: byłych
żołnierzy, kombatantów wojennych, miejsc Pamięci Narodowej, doradztwo w sprawach finansowych, 38 usługi w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych
za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego dotyczącego bezpieczeństwa, usługi przydzielania
dostępu do baz danych pracowników, agencje informacyjne,
agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla
celów forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji poczta elektroniczną, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, dostarczanie dostępu w sieci internetowej do zasobów informacyjnych mianowicie zbiorów ofert pracy, usługi w zakresie
udostępniania i wynajmu czasu dostępu do Internetu osobom trzecim, 41 organizowanie konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych o tematyce związanej z edukacją, oświatą,
wychowaniem, nauką, ochroną zdrowia, rozwojem gospodarki, kultury i sztuki, opieką i pomocą społeczną, sportem
i rekreacją, ochroną środowiska, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocją i organizacją wolontariatu, organizowanie seminariów, sympozjów, szkoleń i kursów z zakresu edukacji, oświaty, wychowania, nauki, ochrony
zdrowia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz organizacji
wolontariatu, organizowanie seminariów, sympozjów, szkoleń i kursów z zakresu promocji edukacji, oświaty, ekologii,
wychowania, nauki, ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki,
kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji,
ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz organizacji wolontariatu, usługi w zakresie
działalności oświatowej, dydaktycznej i opieki, usługi w za-
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kresie działalności kulturalnej, w tym organizowanie i prowadzenie koncertów, widowisk, spektakli, przedstawień teatralnych, balów, przyjęć, loterii i innych imprez artystycznych,
usługi muzeów i bibliotek oraz innych placówek upowszechniania kultur, usługi w zakresie kultury fizycznej i sportu,
w tym organizowanie wyjazdów, obozów i innych imprez
wakacyjnych i sportowych również dla dzieci i młodzieży,
publikowanie, w tym publikacja elektroniczna i on-line książek, periodyków i tekstów związanych z edukacją, oświatą,
wychowaniem, nauką, ochroną zdrowia, rozwojem gospodarki, kultury i sztuki, opieką i pomocą społeczną, sportem
i rekreacją, ochroną środowiska, ochroną dóbr kultur i dziedzictwa narodowego oraz promocją i organizacją wolontariatu, usługi w zakresie edukacji, oświaty, usługi w zakresie
wychowania fizycznego, szkolenia dla osób niewidomych,
świadczenie usług edukacyjnych związanych z ekologią,
usługi wydawnicze, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, usługi edukacji
elektronicznej i informacji w zakresie zapewnienia edukacji
i szkoleń za pośrednictwem cyfrowych materiałów audio
i audiowizualnych oraz informacje na bazie tekstów za pośrednictwem Internetu, za pomocą środków elektronicznych, usługi publikacji druków papierowych, publikowanie
prac tekstowych i graficznych, materiałów edukacyjnych,
książek, magazynów, periodyków, broszur, ulotek, tematycznych arkuszy informacyjnych, dystrybucja druków papierowych, wszystkie wyżej wymienione dla szkoleń informacyjnych, edukacyjnych i zawodowych w zakresie biznesu, zarządzania, konsultacji i doradztwa, usługi wydawnicze, wydawanie audiobooków, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych w postaci płyt CD.
(210)
(731)
(540)
(540)

509260
(220) 2020 01 21
BĘBENEK-NOWAK JOANNA, Kaputy
(znak słowno-graficzny)
FENIX

(531) 04.03.20, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 44 leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, usługi w zakresie leczenia uzależnień,
leczenie pacjentów uzależnionych od narkotyków, rehabilitacja pacjentów uzależnionych od alkoholu, leczenie pacjentów uzależnionych od substancji narkotycznych, usługi edukacyjne dotyczące nadużywania substancji uzależniających,
usługi w zakresie leczenia zespołu abstynencyjnego dla osób
uzależnionych, leczenie uzależnienia od narkotyków, terapia
antynikotynowa, terapia ajurwedyjska, usługi terapeutyczne,
pilates terapeutyczny, terapia ciepłem [medyczna], usługi
terapii głosu i terapii logopedycznej, usługi terapii autogenicznej, usługi terapii mikroigłowej, terapia falą uderzeniową,
usługi terapii chelatowej, terapia mowy i słuchu, terapia zajęciowa i rehabilitacja, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zabiegi terapeutyczne dla ciała, usługi w zakresie terapii mowy,
terapia w zakresie rzucenia palenia, usługi w zakresie terapii
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zajęciowej, poradnictwo związane z terapią zajęciową, terapia psychologiczna dla małych dzieci, terapia z udziałem
zwierząt [zooterapia], masaż i masaż terapeutyczny shiatsu,
opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, oferowanie terapii laserowej do leczenia chorób, badania na obecność alkoholu do celów medycznych, badanie leków, alkoholu i DNA do celów medycznych, rehabilitacja pacjentów
uzależnionych od alkoholu, usługi lekarskie.
(210) 509380
(220) 2020 01 23
(731) ZIELECKA KATARZYNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HEWRA
(510), (511) 9 okulary, modne okulary, okulary przeciwsłoneczne, nagrania muzyczne, taśmy muzyczne, słuchawki
muzyczne, muzyczne nagrania wideo, muzyczne nagrania dźwiękowe, przenośne odtwarzacze muzyczne, płyty
kompaktowe z muzyką, muzyka cyfrowa do pobrania, serie
muzycznych nagrań dźwiękowych, sprzęt audio, elektroniczne urządzenia audio, 14 biżuteria, naszyjniki, biżuteria
fantazyjna, sztuczna biżuteria, łańcuszki, medaliony, imitacje
biżuterii, biżuteria osobista, bransoletki, pierścionki, wyroby
jubilerskie, biżuteria na zamówienie, biżuteria na ciało, biżuteria do noszenia na głowie, 18 plecaki, plecaki uczniowskie,
plecaki wycieczkowe, plecaki turystyczne, plecaki sportowe,
plecaki na kółkach, torby, torby wodoodporne, torby podróżne, torby płócienne, torby sportowe, torby uniwersalne, torby zakupowe, torby do pracy, torby na ramię, torby
na ubrania, niewielkie torby podróżne, torby podróżne wykonane z tworzyw sztucznych, torby podróżne wykonane
z imitacji skóry, torby wykonane ze skóry, 25 odzież, odzież
damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca,
swetry, topy, odzież wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, odzież
wierzchnia dla dziewcząt i chłopców, odzież wierzchnia dla
dzieci, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania, sukienki, suknie, t-shirty, koszulki,
bluzy, bluzki, spódnice, koszule, spodnie, bielizna damska,
bielizna męska, bielizna dziecięca, kurtki, skarpetki, paski,
obuwie, obuwie codzienne, obuwie dla kobiet, obuwie dla
mężczyzn, obuwie dla dzieci, czapki jako nakrycia głowy, nakrycia głowy, 28 zabawki, zabawki drewniane, zabawki pluszowe, zabawki wypchane, zabawki mówiące, zabawki muzyczne, zabawki elektroniczne, zabawki dmuchane, zabawki
nakręcane, zabawki giętkie, zabawki inteligentne, zabawki
modułowe, zabawki edukacyjne, zabawki na baterie, 30 wyroby cukiernicze, bezy, ciasta, ciastka, słodycze piankowe,
słodycze lodowe, słodycze czekoladowe, słodycze owocowe, słodycze zawierające owoce, słodycze do żucia, cukierki
jako słodycze, 41 występy zespołów muzycznych na żywo,
prezentacja występów zespołów muzycznych na żywo,
usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych, przedstawienia muzyczne, widowiska muzyczne,
koncerty muzyczne, produkcja muzyczna, produkcja nagrań
muzycznych, usługi koncertów muzycznych, organizowanie
koncertów muzycznych, organizacja rozrywek muzycznych,
organizowanie widowisk muzycznych, organizowanie wydarzeń muzycznych, prezentacja koncertów muzycznych,
prezentacja przedstawień muzycznych, organizowanie imprez muzycznych, zapewnianie muzyki na żywo, rozrywka z udziałem muzyki, występy muzyczne i piosenkarskie,
komponowanie muzyki dla osób trzecich, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków, zarządzanie stroną artystyczną występów muzycznych, występy grup muzycznych
na żywo, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki,
usługi rozrywkowe świadczone przez grupy muzyczne, usługi rozrywki muzycznej świadczone przez grupy wokalne,
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muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach
przeznaczonych do występów, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne.
509579
(220) 2020 01 29
NOWACZYK AGNIESZKA WIELKOPOLSKIE CENTRUM
PODOLOGII; INSTYTUT PODOLOGII AGNIESZKA
NOWACZYK; NIEPUBLICZNA PLACÓWKA
KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO INSTYTUT
PODOLOGII, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIELKOPOLSKIE CENTRUM PODOLOGII

(210)
(731)

(531) 02.09.19, 27.05.01, 26.11.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu podologii, przekazywanie know-how (szkolenia) z zakresu podologii, 44 usługi medycyny alternatywnej, usługi
klinik medycznych, usługi medyczne.
509586
(220) 2020 01 29
OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-SZKOLENIOWY WIKING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jantar
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWY Jantar
(210)
(731)

(531) 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 hotele, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, restauracje, wynajmowanie sal na posiedzenia.
509589
(220) 2020 01 29
INSTYTUT PODOLOGII KLINIKA MEDSKIN
AGNIESZKA NOWACZYK; NIEPUBLICZNA PLACÓWKA
KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO INSTYTUT
PODOLOGII, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSTYTUT PODOLOGII
(210)
(731)

(531) 02.09.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu podologii, przekazywanie know-how (szkolenia) z zakresu podologii, 44 usługi medycyny alternatywnej, usługi
klinik medycznych, usługi medyczne.
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509630
(220) 2020 01 30
HYPERBARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) HYPERBARY
(510), (511) 5 środki odkażające do przyrządów i aparatury
medycznej, medyczne kremy terapeutyczne, preparaty pasożytobójcze do użytku medycznego, medyczne opatrunki
do ran, materiały opatrunkowe, medyczne, plastry do użytku
medycznego, kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, preparaty czyszczące do skóry do użytku medycznego, żele do stosowania miejscowego do użytku medycznego
i terapeutycznego, 9 urządzenia elektroniczne do badania
sterylności sprzętu medycznego, czujniki tlenu, nie do użytku medycznego, 10 urządzenia do rehabilitacji medycznej,
urządzenia medyczne do uśmierzania bólu, urządzenia medyczne do wdmuchiwania gazów, 35 sprzedaż detaliczna
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, 44 usługi analiz medycznych związanych z leczeniem osób, fizjoterapia, poradnictwo medyczne, świadczenie pomocy medycznej, 45 usługi
rzeczników patentowych, doradztwo w zakresie patentów,
doradztwo dotyczące własności przemysłowej, doradztwo
dotyczące licencjonowania patentów, doradztwo związane
z ochroną patentową, doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej, doradztwo związane z ochroną znaków
towarowych, doradztwo związane z ochroną wzorów przemysłowych, doradztwo dotyczące udzielania licencji na znak
towarowy.
(210)
(731)

(210) 509823
(220) 2020 02 04
(731) GDAŃSKI KLUB SPORTOWY WYBRZEŻE, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) GKS „Wybrzeże” Gdańsk
(510), (511) 16 afisze, plakaty, grafika, akwarele, obrazy, albumy, almanachy, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, atlasy,
chorągiewki papierowe, papierowe chusteczki do nosa,
periodyki, przenośne zestawy drukarskie, etykiety nie z materiału tekstylnego, emblematy, pieczęcie papierowe, statuetki z papieru mach, blankiety, druki, formularze, fotografie,
gazety, kalendarze, kalendarze z kartkami do wyrywania,
kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty biurowe, książki, mapy, bielizna stołowa papierowa, bilety, bloczki
do pisania, bloki do pisania, papeteria, bloki rysunkowe, broszury, mapy geograficzne, materiały drukowane, materiały
piśmienne, nalepki, naklejki, notesy, obwoluty na luźne, kartki i dokumenty, kasetki ozdobne na papeterie, papier, papier
do pakowania, papier do pisania, stemple, podstawki pod
kufle do piwa, przezrocza, publikacje, pudełka kartonowe
lub papierowe, wzory do haftowania, 25 bandany na szyję,
berety, bezrękawniki, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca
pot, bluzki, bluzy, kombinezony, buty, buty sportowe, buty
sznurowane, chusty, fulardy, kapelusze, czapki, odzież, dżerseje, getry, kamizelki, koszule, koszulki gimnastyczne, krawaty, kurtki, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy,
nakrycia głowy, napierśniki, plastrony, obuwie, odzież dla
automobilistów, odzież gimnastyczna, okrycia wierzchnie,
paski, podkoszulki, rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice,
sukienki, swetry, szale, szaliki, t-shirty, 35 usługi obrotu handlowego w zakresie artykułów biurowych, usługi obrotu
handlowego w zakresie odzieży, usługi obrotu handlowego
w zakresie obuwia, usługi obrotu handlowego w zakresie
wyrobów z papieru i kartonu: afisze, plakaty, grafiki, obrazy,
albumy, almanachy, atlasy, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklama, reklama: radiowa, bilbordowa, telewizyjna,
prasowa, korespondencyjna, za pośrednictwem sieci kom-
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puterowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych,
publikowanie sponsorowanych tekstów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, kreowanie wizerunku we wszystkich środkach
przekazu, 41 usługi w zakresie edukacji, fotoreportaże, imprezy sportowe, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże, usługi poprawiania kondycji,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi kultury fizycznej, organizowanie loterii, filmowanie na taśmach video,
organizowanie obozów sportowych, organizowanie balów,
organizowanie zawodów sportowych, rozrywki, wypożyczanie sprzętu sportowego, organizowanie zajęć sportowych,
usługi dystrybucji biletów na imprezy sportowe.
509875
(220) 2020 02 05
TERMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Środa Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEVA TERM
(210)
(731)

(531) 26.04.18, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 19 betonowe materiały budowlane, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe prefabrykowane elementy budowlane, niemetalowe elementy budowlane w postaci płyt, nadproża niemetalowe,
płyty betonowe, materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, bloczki ogniotrwałe niemetalowe, bloczki betonowe, belki stropowe niemetalowe, belki betonowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne do użytku w budownictwie,
osłony otworów wentylacyjnych, niemetalowe, niemetalowe przewody kominowe do zastosowania w budownictwie,
kominy niemetalowe, betonowe rury, betonowe ściany oporowe, betonowe płyty do nawierzchni drogowych, gotowe
betonowe elementy budowlane.
(210)
(731)
(540)
(540)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAND ART PARK

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, badania i analizy rynku, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, również prowadzonej on-line, a także dystrybucja materiałów reklamowych takich jak: materiały drukowane, artykuły papiernicze
i piśmiennicze, gazety, czasopisma, broszury, ulotki, plakaty,
afisze, kalendarze, książki, albumy, mapy, pamiątki, gadżety,
figurki z metali nieszlachetnych, figurki z metali szlachetnych, figurki, statuetki, breloki, bidony, kubki, plecaki, torby,
zabawki, odzież, nakrycia głowy, obuwie, zarządzanie parkami tematycznymi i parkami rozrywki, 36 zarządzanie nieruchomościami, 39 organizowanie i prowadzenie wycieczek
ze zwiedzaniem i wypraw, zwiedzanie turystyczne, wypożyczanie pojazdów rekreacyjnych, 41 prowadzenie parków
tematycznych i parków rozrywki, usługi informacyjne dotyczące rekreacji, usługi w zakresie rekreacji, udostępnianie
obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej, udostępnianie
obiektów i sprzętu na potrzeby tematycznych parków rozrywki, organizowanie i obsługa konkursów edukacyjnych
i rozrywkowych, organizowanie i obsługa imprez rekreacyjnych, plenerowych, wypoczynkowych, okolicznościowych,
zjazdów, konferencji, kongresów, sympozjów, organizowanie
i obsługa koncertów, 43 udostępnianie miejsc noclegowych
w hotelach, udostępnianie obiektów kempingowych, usługi
hoteli i moteli, wypożyczanie namiotów i konstrukcji namiotowych, usługi restauracyjne i gastronomiczne w zakresie
prowadzenia barów, kawiarni, restauracji, ruchomych placówek gastronomicznych.
510613
(220) 2020 02 25
POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ONE
(210)
(731)

510258
(220) 2020 02 18
FUNDACJA AFRIQUIA, Chorzów
(znak słowno-graficzny)
FUNDACJA AFRIQUIA

(531) 01.17.05, 27.05.01
(510), (511) 44 ochrona zdrowia mieszkańców Afryki.
(210)
(731)
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510272
(220) 2020 02 17
LAND ART PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce

(531) 27.05.01, 27.07.01, 27.07.21, 29.01.12
(510), (511) 4 energia elektryczna, gaz ziemny, paliwo gazowe, paliwa do celów grzewczych, 10 urządzenia ułatwiające
przemieszczanie się, urządzenia wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, telemarketing, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi reklamowe, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telefonii
konwencjonalnej i bezprzewodowej, oferowanie połączeń
telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, wy-
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najem sprzętu telekomunikacyjnego, wypożyczanie telefonów, usługi dostępu do Internetu, 39 dostarczanie energii
elektrycznej, dystrybucja energii elektrycznej.
(210) 510636
(220) 2020 02 25
(310) 321794
(320) 2019 10 31
(330) IL
(731) SUPER-PHARM (ISRAEL) LIMITED, Herzlia, IL
(540) (znak słowny)
(540) UNIC
(510), (511) 9 okulary, okulary słoneczne, soczewki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów
i okularów przeciwsłonecznych, akcesoria i futerały na okulary i okulary przeciwsłoneczne, 35 usługi sprzedaży detalicznej produktów optycznych, okularów, okularów przeciwsłonecznych, oprawek do okularów, soczewek do okularów, akcesoriów i futerałów na okulary i okulary przeciwsłoneczne.
(210)
(310)
(731)
(540)
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 okulary, okulary słoneczne, soczewki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów
i okularów przeciwsłonecznych, akcesoria i futerały na okulary i okulary przeciwsłoneczne, 35 usługi sprzedaży detalicznej produktów optycznych, okularów, okularów przeciwsłonecznych, oprawek do okularów, soczewek do okularów, akcesoriów i futerałów na okulary i okulary przeciwsłoneczne.
(210)
(310)
(731)
(540)
(540)

510646
(220) 2020 02 25
321796
(320) 2019 10 31
(330) IL
SUPER-PHARM (ISRAEL) LIMITED, Herzlia, IL
(znak słowno-graficzny)
UNIC IT’S WHO I AM

510643
(220) 2020 02 25
321799
(320) 2019 10 31
(330) IL
SUPER-PHARM (ISRAEL) LIMITED, Herzlia, IL
(znak słowno-graficzny)
spo Eywear for us all

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 okulary, okulary słoneczne, soczewki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów
i okularów przeciwsłonecznych, akcesoria i futerały na okulary i okulary przeciwsłoneczne, 35 usługi sprzedaży detalicznej produktów optycznych, okularów, okularów przeciwsłonecznych, oprawek do okularów, soczewek do okularów, akcesoriów i futerałów na okulary i okulary przeciwsłoneczne.
(210) 510644
(220) 2020 02 25
(310) 321797
(320) 2019 10 31
(330) IL
(731) SUPER-PHARM (ISRAEL) LIMITED, Herzlia, IL
(540) (znak słowny)
(540) SPO
(510), (511) 9 okulary, okulary słoneczne, soczewki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów
i okularów przeciwsłonecznych, akcesoria i futerały na okulary i okulary przeciwsłoneczne, 35 usługi sprzedaży detalicznej produktów optycznych, okularów, okularów przeciwsłonecznych, oprawek do okularów, soczewek do okularów, akcesoriów i futerałów na okulary i okulary przeciwsłoneczne.
(210)
(310)
(731)
(540)
(540)
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510645
(220) 2020 02 25
321800
(320) 2019 10 31
(330) IL
SUPER-PHARM (ISRAEL) LIMITED, Herzlia, IL
(znak słowno-graficzny)
spo

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 9 okulary, okulary słoneczne, soczewki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów
i okularów przeciwsłonecznych, akcesoria i futerały na okulary i okulary przeciwsłoneczne, 35 usługi sprzedaży detalicznej produktów optycznych, okularów, okularów przeciwsłonecznych, oprawek do okularów, soczewek do okularów, akcesoriów i futerałów na okulary i okulary przeciwsłoneczne.
510647
(220) 2020 02 25
4577515
(320) 2019 08 28
(330) FR
LOUIS VUITTON MALLETIER Société par Actions
Simplifiée, Paryż, FR
(540) (znak słowny)
(540) CALIFORNIA DREAM
(510), (511) 3 produkty perfumeryjne, perfumy, woda toaletowa, woda perfumowana, woda kolońska, preparaty
do odświeżania powietrza, olejki eteryczne, środki odświeżające powietrze [zapachowe], mydła, mydła perfumowane,
szampony, żele pod prysznic, żele do kąpieli, dezodoranty
do użytku osobistego [wyroby perfumeryjne], zapachowe płyny i mleczka do pielęgnacji ciała, zapachowe kremy
do ciała.
(210)
(310)
(731)

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

510827
(220) 2020 03 26
PUZOŃ ROBERT ZBIJAK, Pisarzowice
(znak słowno-graficzny)
ZBIJAK

(531) 23.03.11, 23.03.13, 27.05.01
(510), (511) 28 zbijaki treningowe, czyli przedmioty zastępujące amunicję do strzelania sportowego mające na celu
zabezpieczenie broni palnej sportowej przed uszkodzeniem
w przypadku trenowania bez prawdziwej amunicji.
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510928
(220) 2020 03 03
NATURFRESH PRODUCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NaturFresh Organics
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 05.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 świeże owoce i warzywa eko i babyfood,
32 soki NFC z owoców i warzyw eko i babyfood.
(210) 511209
(220) 2020 03 09
(731) POMIN WERONIKA, Karłowice
(540) (znak słowny)
(540) Karty Snu
(510), (511) 16 książki, karty, karty obrazkowe, karty drukowane, książeczki z opowiadaniami dla dzieci, albumy dla
niemowląt, książki dla dzieci, książki z obrazkami, albumy,
nalepki, książki dla dzieci z elementami audio, książki dla
dzieci audio, naklejki, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
podręczniki edukacyjne, zeszyty ćwiczeń, wykresy, albumy
fotograficzne i kolekcjonerskie, akwarele, dzieła sztuki oraz
figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, prace
kaligraficzne, dekoracje ścienne 3D wykonane z papieru, wycinanki papierowe, rysunki, 28 karty do gry, karty do gry i gry
w karty, zabawki dla dzieci, artykuły do zabawy dla dzieci,
gry, gry planszowe, zabawki rozwojowe dla niemowląt, grzechotki, klocki do zabawy [konstrukcyjne], marionetki, puzzle,
zabawki, zabawki edukacyjne, zabawki dla dzieci, wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, zabawki w postaci puzzli,
zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, zabawki
mechaniczne do kołysek [dla niemowląt], gry zabawki i akcesoria do zabawy, zabawki do użytku w wózkach dziecięcych,
zabawki do zawieszania w łóżeczkach dziecięcych, zabawki ruchome, zabawki mówiące, zabawki pluszowe, zabawki
elektroniczne dla dzieci, zabawki modułowe, elektroniczne
zabawki do nauki.
(210) 511691
(220) 2020 03 20
(731) HAŁGAS DOMINIK, Dębica
(540) (znak słowny)
(540) Fabryka imprez
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizacja konferencji
edukacyjnych, organizacja kwizów, gier i zawodów, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizacja
seminariów, organizacja turniejów sportowych, organizowanie ceremonii rozdania nagród, organizowanie corocznych
konferencji związanych z nabywaniem, organizowanie corocznych konferencji związanych z logistyką, organizowanie
gier i konkursów, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie dorocznych konferencji dotyczących telekomunikacji, organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych,
organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych,
organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu
i handlu, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
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i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie
imprez w zakresie sportów elektronicznych, organizowanie
konferencji związanych z reklamą, organizowanie konferencji
związanych z rozrywką, organizowanie konferencji w celach
rekreacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących rozrywki, organizowanie konferencji, organizowanie konferencji
związanych z handlem, organizowanie konferencji związanych z biznesem, organizowanie konferencji dotyczących
handlu, organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących edukacji,
organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji
i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, organizowanie
pokazów w celach kulturalnych, organizowanie pokazów
w celach szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach
edukacyjnych, organizowanie profesjonalnych turniejów lub
zawodów golfowych, organizowanie seminariów, organizowanie seminariów dotyczących biznesu, organizowanie
seminariów i konferencji, organizowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną, organizowanie seminariów
związanych z reklamą, organizowanie seminariów w celach
rekreacyjnych, organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, organizowanie seminariów związanych z rozrywką,
organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, organizowanie seminariów dotyczących edukacji, organizowanie
seminariów związanych z edukacją, organizowanie seminariów szkoleniowych, organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie seminariów i kongresów o tematyce
medycznej, organizowanie seminariów dotyczących handlu,
organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie sympozjów medycznych związanych z naukami morskimi, organizowanie widowisk w celach edukacyjnych, organizowanie
wykładów, organizowanie turniejów golfowych, organizowanie wystaw do celów rozrywkowych, organizowanie wystaw do celów edukacyjnych, organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych,
organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie
wystaw w celach kulturalnych, organizowanie zawodów, organizowanie zjazdów w celach handlowych, organizowanie
zjazdów w celach rozrywkowych, organizowanie zjazdów
w celach edukacyjnych, planowanie konferencji w celach
edukacyjnych, planowanie seminariów w celach edukacyjnych, planowanie wykładów w celach edukacyjnych, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, prezentowanie ścieżek dźwiękowych filmów wideo, produkcja imprez
w zakresie sportów elektronicznych, prowadzenie seminariów, prowadzenie konferencji edukacyjnych, prowadzenie
seminariów i kongresów, prowadzenie seminariów szkoleniowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie
seminariów dotyczących szkoleń, przygotowywanie seminariów dotyczących handlu, usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowa-
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dzeniem kongresów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
sympozjów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, usługi w zakresie konferencji, usługi w zakresie wystaw
w celach edukacyjnych, usługi w zakresie wystaw dla celów
rozrywkowych, usługi związane z wystawami sztuki, 43 wynajem urządzeń oświetleniowych.
511813
(220) 2020 03 24
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) niuqi korean energy
(510), (511) 3 kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe,
kremy BB, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci,
balsamy do ciała, kosmetyki do włosów, lakiery do paznokci,
zmywacze lakieru do paznokci, kremy do twarzy, maseczki do twarzy, maseczki do ciała, płyny oczyszczające, żele
oczyszczające, środki do demakijażu, toniki do skóry, peelingi złuszczające do twarzy, chusteczki nasączane preparatami
kosmetycznymi, dezodoranty, mydła, szampony, odżywki
do włosów, suche szampony, żele pod prysznic, perfumy,
mgiełki do ciała, odżywki do paznokci, płyny do kąpieli, kule
do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami i barwnikami,
sole do kąpieli.
(210)
(731)

511914
(220) 2020 03 27
COMP PLATFORMA USŁUG SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M/store

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 24.17.05,
24.17.07, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.09
(510), (511) 9 komputery, komputery przenośne, magnetyczne nośniki informacji, modemy, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, dane na nośnikach optycznych i magnetycznych, dyski: kompaktowe, magnetyczne
i optyczne, produkty w postaci kodu komputerowego, oprogramowanie aplikacyjne, karty zakodowane lojalnościowe,
karty magnetyczne, monitory, nadajniki sygnałów elektronicznych, arkusze danych i dokumentacje do programów
komputerowych, systemy elektroniczne, w szczególności
komputerowe, służące do wysyłania lub/albo odbierania
wiadomości elektronicznych, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe obsługujące programy
lojalnościowe, nagrane oprogramowanie komputerowe,
oprogramowanie do pobrania w postaci mobilnej aplikacji, oprogramowanie komputerowe do przechowywania,
śledzenia, analizowania i przekazywania danych z dziedziny marketingu, promocji, sprzedaży, informacji o klientach,
wsparcia sprzedaży i zarządzania tymi danymi, oprogramowanie komputerowe do ułatwiania komunikacji pomiędzy
fachowcami z tej samej branży w dziedzinie reklamy, marketingu i usług z zakresu działalności gospodarczej oraz
do personalizacji interfejsów użytkownika aplikacji komputerowych, oprogramowanie komputerowe do e-handlu
do pobrania, umożliwiające użytkownikom wykonywanie
biznesowych transakcji elektronicznych i/lub komunikowanie się z innymi użytkownikami i/lub umożliwiające dostęp
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do i wymianę informacji za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, optyczne nośniki informacji, programy
komputerowe (software ładowalny), sprzęt komputerowy,
transpondery, platformy oprogramowania komputerowego, platformy oprogramowania do zarządzania współpracą,
platformy oprogramowania do współpracy [oprogramowanie], platformy oprogramowania komputerowego, nagrane
lub do pobrania, urządzenia i instrumenty do przesyłania,
zachowywania i odbierania danych i informacji, oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej
i finansowej, 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych – Internetu, pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem
Internetu, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
analizy dotyczące działalności gospodarczej, analizy kosztów, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badanie rynku, sortowanie danych w bazach komputerowych,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, transkrypcja przekazu, uaktualnianie materiałów reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, usługi w zakresie
handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, kompilacja i skomputeryzowane zarządzanie bazami danych i usługi doradcze
z nimi związane, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, prognozy ekonomiczne, usługi zarządzania biznesowego, mianowicie usługi zarządzania relacjami
z klientem oraz usługi zarządzania wsparcia sprzedaży, usługi
konsultacyjne dla zarządzania biznesowego związane z zarządzaniem relacjami z klientem, wsparciem sprzedaży i automatyzacją marketingu, udzielanie konsultacji dotyczących
zarządzania w działalności gospodarczej za pomocą strony
internetowej, komputerowe zarządzanie plikami, prowadzenie skomputeryzowanych rejestrów handlowych, przetwarzanie danych w celu gromadzenia danych do celów działalności gospodarczej, statystyczne zestawienia, gromadzenie
informacji handlowej, kompilacja danych dla osób trzecich,
gromadzenie statystyk w zakresie działalności gospodarczej,
gromadzenie informacji dla firm, opracowywanie statystyk
biznesowych i informacji handlowych, promowanie działalności gospodarczej, promocyjne usługi handlowe, rozwój
kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, promowanie
towarów i usług osób trzecich, 38 zapewnianie dostępu
do platform w Internecie, zapewnianie dostępu do portali
w Internecie, zapewnianie dostępu do portali internetowych
na rzecz osób trzecich, łączność poprzez terminale komputerowe, nadawanie bezprzewodowe, poczta elektroniczna,
przydzielanie dostępu do baz danych, transfer strumieniowy
danych, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem
telekomunikacji, wypożyczanie modemów, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń
telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu do globalnych
sieci komputerowych, usługi przesyłania informacji, usługi
łączności poprzez terminale komputerowe, usługi przesyłania informacji obrazowej przy pomocy komputera, usługi łączności poprzez sieć światłowodów, usługi dotyczące
bramek telekomunikacyjnych, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, dostęp do treści, stron interneto-
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wych i portali, zapewnianie dostępu do baz danych, przydzielanie dostępu do baz danych w Internecie, przesyłanie
poczty elektronicznej, plików cyfrowych, publikacji elektronicznych on-line, dokumentów, podcastów, 42 aktualizacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów
komputerowych, programowanie komputerowego systemu
lojalnościowego, aktualizacja i modyfikacja komputerowego oprogramowania systemu lojalnościowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, elektroniczna konwersja danych lub programów, instalacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja danych
przez programy komputerowe, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, opracowywanie
projektów technicznych, powielanie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, projektowanie
systemów komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, wypożyczanie komputerów,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

512457
(220) 2020 04 10
MACIDŁOWSKI JACEK MAJA, Otomin
(znak słowno-graficzny)
UNiFLEX PRO
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batonów, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, kawa, herbata, kakao
i namiastki tych towarów.
512873
(220) 2020 04 27
FOOD HARMONY CATERING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOOD HARMONY Catering
(210)
(731)

(531) 05.07.14, 05.07.22, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 usługi cateringu zewnętrznego, usługi kateringowe, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność.
(210)
(731)
(540)
(540)

512882
(220) 2020 04 24
ZIEMAK HUBERT, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
BPM BIEGIEM PO MARZENIA

(531) 16.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 środki ścierne i polerskie, 7 koła szlifierskie
[części maszyn], 8 szmerglowe tarcze ścierne.
(210) 512489
(220) 2020 04 12
(731) JANKIEWICZ MARCIN, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) esports Polish Rally Championship
(510), (511) 41 organizowanie zawodów w zakresie sportów
elektronicznych.
512866
(220) 2020 04 27
NUTTHONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nutthoney!
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 24.17.01, 24.17.04
(510), (511) 30 cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze
i nadzienia, produkty pszczele, przekąski na bazie muesli,
przekąski wieloziarniste, przekąski na bazie zbóż, przekąski
na bazie kukurydzy, gotowe przekąski na bazie zbóż, lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, wypieki,, wyroby
cukiernicze, czekolada, desery czekoladowe, gotowe desery,
desery lodowe, desery z muesli, mrożone desery w formie

(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 03.07.17, 09.09.01,
09.09.11, 21.03.01, 21.03.13, 21.03.25, 26.11.03, 26.11.12,
26.11.13, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.12, 26.01.16, 01.05.02,
01.05.12, 01.05.15
(510), (511) 10 przyrządy do masażu, aparaty do masażu,
przyrządy do masażu ręcznego, wałki piankowe do masażu, urządzenia do masażu ciała, nieelektryczne urządzenia do masażu, urządzenia do masażu pleców, urządzenia
do masażu szyi, elektryczne przyrządy do masażu, urządzenia do masażu stóp, urządzenia masujące do użytku osobistego, urządzenia do masażu generujące wibracje, aparaty
do masażu wibracyjnego, elektryczne wałki do masażu, masażery, masażery do głowy, elektryczne urządzenia do masażu do użytku osobistego, elektryczne aparaty do masażu
do użytku domowego, kulki do masażu, maty do masażu,
25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca,
t-shirty, koszulki (odzież), bluzki, koszule, spodnie, odzież
sportowa, odzież treningowa, bielizna termoaktywna, skarpety termoaktywne, funkcjonalne koszulki termoaktywne,
funkcjonalne spodnie termoaktywne, termoaktywne nakrycia głowy, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, podkoszulki sportowe, czapki sportowe, koszule sportowe, bluzy
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sportowe, skarpetki sportowe, skarpety sportowe, komplety
sportowe, spodnie sportowe, szorty sportowe, kurtki sportowe, stroje sportowe, rajstopy sportowe, staniki sportowe,
narzutki sportowe, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, topy sportowe do rozgrzewki, bluzy sportowe
z kapturem, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie
sportowe pochłaniające wilgoć, biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, szorty z ochraniaczami do użytku sportowego, materiałowe opaski na nadgarstek jako odzież, chusty na głowę,
28 drążki do ćwiczeń, artykuły sportowe, drążki do hantli
do podnoszenia ciężarów, ekspandery do klatki piersiowej,
ergometry wioślarskie, gimnastyczne drążki poziome, gryfy
do hantli do podnoszenia ciężarów, hantle, hantle do podnoszenia ciężarów, hantle kettlebell, ławki do ćwiczeń, ławki
do ćwiczenia mięśni brzucha, ławki do podnoszenia ciężarów, ławki do użytku sportowego, maszyny do ćwiczeń
sprawnościowych, maszyny do ćwiczeń fizycznych wyposażone w ciężarki, maszyny do przysiadów, platformy do ćwiczeń, poręcze równoległe do gimnastyki, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, przyrządy stosowane w kulturystyce, ręcznie obsługiwane obręcze do ćwiczeń oporowych
na górne i dolne partie ciała, ręczne trenażery nóg, sprzęt
do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, sprzęt do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie, sprzęt do treningów
sportowych, sprzęt sportowy, stojaki do przysiadów, sztangi
do podnoszenia ciężarów, trenażery mięśni brzucha, trenażery eliptyczne, uchwyty do podnoszenia ciężarów, uchwyty do artykułów sportowych, uchwyty do robienia pompek,
sprzęt sportowy do ćwiczeń fizycznych, urządzenia do kulturystyki, sprzęt sportowy do wzmacniania ciała, gumy oporowe do ćwiczeń fizycznych, urządzenia do kalisteniki, artykuły
gimnastyczne, bloczki do ćwiczeń fizycznych, koła sportowe,
liny do gimnastyki rytmicznej, magnezja do poprawy chwytności w czynnościach sportowych, obręcze gimnastyczne,
obręcze sportowe, paski do ćwiczeń, pasy do ćwiczeń, piłki
do ćwiczeń, piłki gimnastyczne, platformy do ćwiczeń, przenośny domowy sprzęt gimnastyczny, poręcze asymetryczne,
przyrządy gimnastyczne, przyrządy gimnastyczne do rozciągania, równoważnie gimnastyczne, skrzynie gimnastyczne,
taśmy do ćwiczeń, taśmy elastyczne do rozciągania palców,
zestawy prętów sprężynowych do rozciągania do użytku
podczas ćwiczeń fizycznych, sprzęt do ćwiczeń fizycznych
w pomieszczeniach, 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, artykułami sportowymi, urządzeniami do masażu, akcesoriami do masażu,
odzieżą, 41 udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy
sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne oraz programy
z nagrodami, prowadzenie zawodów sportowych, szkolenia
zawodników sportowych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych, organizowanie ceremonii przyznawania nagród, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, usługi sportowe, zajęcia sportowe, obozy sportowe,
szkolenie sportowe, organizowanie konkursów sportowych,
produkcja konkursów sportowych, rezerwowanie obiektów
sportowych, informacje na temat sportu, organizowanie lokalnych wydarzeń sportowych, usługi trenerskie w zakresie
sportu, usługi rozrywkowe związane ze sportem, prowadzenie imprez sportowych na żywo, usługi w zakresie notowań
wyników sportowych, rozrywka podczas przerw w trakcie
imprez sportowych, udostępnianie wydarzeń sportowych
za pomocą strony internetowej, planowanie specjalnych imprez, produkcja imprez sportowych, sędziowanie na imprezach sportowych, realizacja imprez rozrywkowych na żywo,
rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, doradztwo w zakresie treningu
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fizycznego, organizowanie wystaw w celach rozrywkowych,
prowadzenie wystaw w celach rekreacyjnych, treningi zdrowotne i treningi fitness, usługi w zakresie treningu fizycznego, usługi treningowe w zakresie aerobiku, usługi w zakresie
treningu sprawności fizycznej, usługi treningowe siłowe
i poprawiające kondycję, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze za pośrednictwem
środków skomputeryzowanych, usługi publikacji, publikowanie elektroniczne, udostępnianie publikacji elektronicznych,
publikowanie drogą elektroniczną, udostępnianie publikacji
on-line, publikowanie materiałów multimedialnych on-line,
udostępnianie filmów on-line nie do pobrania.
513052
(220) 2020 04 28
RADWAŃSKI ADAM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
ZAKAPIOR, Polańczyk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Oberża ZAKAPIOR
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 14.03.01, 14.03.02, 07.01.18
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków
i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie
napojów alkoholowych, usługi cateringu zewnętrznego,
catering jako obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje oferujące dania
na wynos, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji,
udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem
żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków, restauracje dla turystów, rezerwacja
stolików w restauracjach, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, usługi hotelowe, rezerwacja zakwaterowania
w hotelach, pensjonatach, apartamentowcach, organizowanie zakwaterowania w hotelach, wycena zakwaterowania
w hotelach, udzielanie informacji w zakresie hoteli, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, świadczenie usług
przez hotele i motele, elektroniczne usługi informacyjne
związane z hotelami, rezerwacja hotelowa na rzecz osób
trzecich, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, udostępnianie informacji on-line dotyczących rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świadczone
za pośrednictwem Internetu, zapewnianie zakwaterowania
tymczasowego w domach i mieszkaniach, pensjonaty, domy
gościnne, rezerwacja miejsc w pensjonatach, zapewnianie
zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach, wynajmowanie kwater, tymczasowy wynajem pokoi, wynajem zakwaterowania na urlop, usługi w zakresie wynajmu pokojów,
wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania
tymczasowego, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego
za pośrednictwem Internetu, rezerwacja zakwaterowania
na rzecz podróżnych, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, udostępnianie informacji o usługach tymczasowego
zakwaterowania, udostępnianie informacji o tymczasowym
zakwaterowaniu za pośrednictwem Internetu, udzielanie
informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, usłu-
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gi obiektów gościnnych, usługi rezerwacji pokojów, usługi
w zakresie kwater wczasowych, usługi w zakresie zakwaterowania, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego
w domach i mieszkaniach, organizowanie zakwaterowania
dla turystów, organizowanie zakwaterowania wakacyjnego,
organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla gości, usługi
w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w mieszkaniach wakacyjnych,
wynajem domków letniskowych, udostępnianie miejsc noclegowych w domkach turystyki indywidualnej, udostępnianie miejsc noclegowych w apartamentowcach.
513053
(220) 2020 04 28
RADWAŃSKI ADAM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
ZAKAPIOR, Polańczyk
(540) (znak słowny)
(540) ZAKAPIOR ADAM RADWAŃSKI
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków
i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie
napojów alkoholowych, usługi cateringu zewnętrznego,
catering jako obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje oferujące dania
na wynos, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji,
udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem
żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków, restauracje dla turystów, rezerwacja
stolików w restauracjach, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, usługi hotelowe, rezerwacja zakwaterowania
w hotelach, pensjonatach, apartamentowcach, organizowanie zakwaterowania w hotelach, wycena zakwaterowania
w hotelach, udzielanie informacji w zakresie hoteli, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, świadczenie usług
przez hotele i motele, elektroniczne usługi informacyjne
związane z hotelami, rezerwacja hotelowa na rzecz osób
trzecich, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, udostępnianie informacji on-line dotyczących rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świadczone
za pośrednictwem Internetu, zapewnianie zakwaterowania
tymczasowego w domach i mieszkaniach, pensjonaty, domy
gościnne, rezerwacja miejsc w pensjonatach, zapewnianie
zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach, wynajmowanie kwater, tymczasowy wynajem pokoi, wynajem zakwaterowania na urlop, usługi w zakresie wynajmu pokojów,
wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania
tymczasowego, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego
za pośrednictwem Internetu, rezerwacja zakwaterowania
na rzecz podróżnych, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, udostępnianie informacji o usługach tymczasowego
zakwaterowania, udostępnianie informacji o tymczasowym
zakwaterowaniu za pośrednictwem Internetu, udzielanie
informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, usługi obiektów gościnnych, usługi rezerwacji pokojów, usługi
w zakresie kwater wczasowych, usługi w zakresie zakwaterowania, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego
w domach i mieszkaniach, organizowanie zakwaterowania
dla turystów, organizowanie zakwaterowania wakacyjnego,
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organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla gości, usługi
w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w mieszkaniach wakacyjnych,
wynajem domków letniskowych, udostępnianie miejsc noclegowych w domkach turystyki indywidualnej, udostępnianie miejsc noclegowych w apartamentowcach.
513494
(220) 2020 05 15
SHREDDMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHREDDMAN

(210)
(731)

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12, 15.07.03, 26.11.03,
26.11.06, 26.11.12, 26.11.13
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny rolnicze, maszyny komunalne, maszyny
i urządzenia ogrodnicze, maszyny do robót leśnych, maszyny
do robót ziemnych, maszyny budowlane, maszyny dla przemysłu wydobywczego, maszyny dla górnictwa, maszyny dla
przędzalnictwa, maszyny dla włókiennictwa, maszyny dla
mleczarstwa, maszyny dla piwowarstwa, maszyny dla odlewnictwa, maszyny do sortowania dla przemysłu, maszyny
elektromagnetyczne dla przemysłu chemicznego, maszyny
dla przemysłu spożywczego, maszyny papiernicze, urządzenia do przenoszenia i transportu, maszyny do obróbki
drewna, maszyny do obróbki tworzyw sztucznych, maszyny
do pakowania, maszyny załadowcze, maszyny odlewnicze,
maszyny rozpylające, urządzenia zamiatające, pojazdy czyszczące bez operatora, urządzenia myjące, urządzenia piorące,
urządzenia do obróbki maszynowej, przesiewacze, roboty
przemysłowe, obrabiarki.
(210)
(310)
(731)
(540)
(540)

513739
(220) 2020 05 21
40-2019-0189939 (320) 2019 12 06
(330) KR
Hyundai Motor Company, Seul, KR
(znak słowno-graficzny)
GENESIS

(531) 03.07.17, 27.05.01
(510), (511) 16 materiały piśmienne, papeteria i papier listowy, długopisy, przyrządy do pisania, notatniki i notesy, spinacze i zszywki biurowe, zakładki do książek, podkładki i organizatory na biurko, spinacze do pieniędzy, okładki na dokumenty, etui na paszporty, dzienniki, pamiętniki, artykuły
papiernicze.
513767
(220) 2020 05 21
ZAKON BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW,
PROWINCJA WARSZAWSKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BENIGNUS
(210)
(731)
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(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, biuletyny informacyjne, czasopisma [periodyki], gazety, kalendarze, książki, prospekty, publikacje drukowane, śpiewniki, zawiadomienia [artykuły papiernicze], ulotki, cenniki, naklejki, artykuły biurowe, artykuły i materiały piśmienne, broszury, poradniki, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, 35 usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, sprzedaż za pośrednictwem sieci
Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych afiszy, plakatów, biuletynów informacyjnych, czasopism [periodyków], gazet, kalendarzy, książek, prospektów, publikacji drukowanych,
śpiewników, ulotek, cenników, naklejek, artykułów biurowych,
artykułów i materiałów piśmiennych, broszur, poradników,
materiałów szkoleniowych i instruktażowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy
za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur),
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi współpracy z blogerami, usługi dotyczące
promocji i reklam prasowych, internetowych i telewizyjnych,
usługi agencji reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
i ogłoszeń reklamowych w mediach publicznych, pozyskiwanie i gromadzenie informacji gospodarczych i ekonomicznych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, analizy rynkowe, badania opinii
publicznej, telemarketing, pozyskiwanie danych do komputerowych baz i systematyzacja tych danych, wynajmowanie
miejsca na reklamę, publikowanie tekstów reklamowych,
41 edukacja religijna, produkcja filmów innych niż reklamowe,
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, reżyseria filmowa
inna niż reżyseria filmów reklamowych, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie książek,
prowadzenie blogów on-line, w tym blogów o tematyce
religijnej, filozofii, stylu i sposobie życia, prowadzone za pośrednictwem mediów społecznościowych usługi edukacyjne
odnośnie religii, filozofii, stylu i sposobu życia, usługi nauczania, edukacji i oświaty, w tym w obszarze religii, filozofii, stylu
i sposobu życia, informacje o nauczaniu, edukacji i oświacie,
w tym w obszarze religii, filozofii, stylu i sposobu życia, kursy
korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie
i prowadzenie warsztatów, sympozjów, seminariów, kongresów, konferencji, kolokwiów oraz innych forów naukowych,
edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze religii, filozofii, stylu i sposobu życia, opracowania i rozprawy naukowe,
edukacyjne i oświatowe, publikowanie książek, czasopism,
opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych
i oświatowych, w tym w obszarze religii, filozofii, stylu i sposobu życia, publikowanie on-line książek, czasopism, opracowań,
rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych,
w tym w obszarze religii, filozofii, stylu i sposobu życia, pisanie
i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, w tym
w obszarze religii filozofii, stylu i sposobu życia, planowanie
i organizowanie konkursów, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz
obsługi festiwali i imprez edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów,
widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów,
turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni
sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych, usługi rozrywkowe dla dzieci, organizowanie, produkcja i wystawianie
programów i spektakli telewizyjnych i teatralnych, organizowanie widowisk muzycznych, reżyserowanie lub wystawianie
przedstawień, udostępnianie obiektów i sprzętu do prowa-
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dzenia szkoleń edukacyjnych, pokazywania filmów, widowisk,
muzyki, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi studiów, szkoleń, kursów i innych form kształcenia, usługi
w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów,
kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów.
(210) 513818
(220) 2020 05 24
(731) CAZENAVE CANTON ALFONSO, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Karuna Bodywork
(510), (511) 44 masaże, masaż tajski, masaż tkanek głębokich, masaż sportowy, opieka zdrowotna w zakresie masaży
terapeutycznych, masaż, informacje dotyczące masażu.
514130
(220) 2020 05 30
PROFESCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFESCOM
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu, 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą.
514309
(220) 2020 06 02
BRONICKA-JASKÓLSKA BARBARA
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TURYSTYCZNYCH WIKA,
Karpacz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTUS RESORT

(210)
(731)

(531) 03.07.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe świadczone przez hotele,
43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne, serwowanie żywności i napojów dla gości,
usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, przygotowywanie posiłków i napojów, rezerwacja pokoi, rezerwacja
zakwaterowania w hotelach, rezerwacja zakwaterowania dla
turystów, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, świadczenie usług przez hotele i motele, udostępnianie sal konferencyjnych, usługi barów i restauracji, usługi barowe, usługi hoteli i moteli, usługi hotelowe, usługi restauracji
hotelowych, usługi rezerwacji pokojów, usługi rezerwacji zakwaterowania [time share], usługi rezerwacji zakwaterowania
na wakacje, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie
rezerwacji pokojów hotelowych, usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, 44 usługi spa.
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514629
(220) 2020 06 10
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Žatecký

(210)
(731)

(531)

05.07.02, 05.11.15, 19.01.05, 24.01.10, 24.01.13, 27.05.01,
27.05.02, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
514630
(220) 2020 06 10
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Žatecký světlý LEŽÁK

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.17, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.13
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
514631
(220) 2020 06 10
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REGIONALNE PIWO KASZTELAN DUMA BROWARU
SIERPC JASNE PEŁNE Szlachetny smak JASNE PEŁNE
SIERPECKI SŁÓD JĘCZMIENNY TO SERCE NASZEGO
PIWA
(210)
(731)

514632
(220) 2020 06 10
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Žatecký 0,0%
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
514663
(220) 2020 06 10
RETAIL ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) ARCTAN
(510), (511) 6 metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery
służące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek i przesyłek wymagające zachowania odpowiedniej
temperatury, 7 urządzenia automatyczne zawierające
skrytki pocztowe służące do przyjmowania sortowania
i wydawania paczek i przesyłek wymagające zachowania
odpowiedniej temperatury oraz części do tych urządzeń,
urządzenia automatyczne wyposażone w systemy chłodzące, 9 urządzenia elektroniczne zawierające skrytki
pocztowe służące do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek wymagające zachowania odpowiedniej temperatury oraz części do tych urządzeń,
programy komputerowe do obsługi elektronicznych systemów powiadamiania za pośrednictwem sms lub Internetu, urządzenia elektroniczne wyposażone w systemy
chłodzące, 35 wynajmowanie powierzchni reklamowej,
usługi w zakresie kolportażu materiałów reklamowych,
usługi rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, usługi
publikowania tekstów reklamowych, 39 usługi w zakresie
transportu, pakowania, przechowywania i dostarczania
przesyłek i paczek do automatycznych urządzeń pocztowych, usługi kurierskie, dostarczanie przesyłek adresowych, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie informacji o składowaniu towarów
oraz o transporcie towarów.
(210)
(731)

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

(531)

01.15.24, 02.01.01, 02.01.04, 02.01.18, 03.01.02, 03.01.20,
03.01.23, 03.01.24, 05.07.02, 05.11.15, 11.03.03, 25.01.01,
25.01.05, 25.01.15, 24.01.10, 24.01.13, 27.05.01, 27.05.10,
25.03.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
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514689
(220) 2020 06 12
DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, KROTOSZYN
(znak słowno-graficzny)
LONDON style
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(531) 10.05.06, 24.15.03, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, artykułów kosmetyczne i higieniczne, produkty perfumeryjne, perfumy i wody zapachowe,
szampony do włosów i brody, mydła i preparaty do mycia, oleje do celów kosmetycznych, pomady do włosów i brody, preparaty do pielęgnacji ciała, włosów i brody, żele kosmetyczne,
mleczka kosmetyczne, balsamy do ciała i twarzy, kremy kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji
włosów i brody, odżywki do włosów i brody oraz grzebienie
i szczotki do włosów i brody, 8 maszynki do golenia elektryczne i nieelektryczne, maszynki do strzyżenia włosów elektryczne i nieelektryczne, maszynki do strzyżenia brody, przybory
do układania włosów, zestawy do manicure i pedicure, pilniki
do paznokci, zestawy do golenia, brzytwy, etui na brzytwy,
przyrządy do ostrzenia, żyletki przybory do depilacji, pęsety,
szczypce, szczypce do depilacji, cążki do obcinania paznokci.
(210)
(731)
(540)
(540)

514703
(220) 2020 06 14
KLIMCZAK ŁUKASZ MOVISOND, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Pol Ub

(531) 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież
męska, damska i dziecięca, odzież codzienna.
514722
(220) 2020 06 15
S7LEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEX NONSTOP
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 doradztwo prawne.
514755
(220) 2020 06 15
PROTEKTOR-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) blupor
(510), (511) 19 ściany betonowe do celów budowlanych,
ściany betonowe, słupy betonowe do użytku jako materiały
budowlane, słupy betonowe, pokrycia betonowe, szalunki
niemetalowe do betonu, wykończenia betonowe z fakturą,
wymieszany beton wylewany na miejscu, wyroby dekoracyjne z odlewów betonowych, zaprawa betonowa wyważana,
belki betonowe, beton, beton do odlewania, beton gotowy
do użycia, beton ogniotrwały, beton przemysłowy do użytku
w pracach w zakresie inżynierii lądowej, beton samopoziomujący do użytku w budownictwie, beton zbrojony, betonowe
elementy brukowe, betonowe elementy budowlane, betonowe materiały budowlane, betonowe przewody, betonowe
ściany oporowe, bloczki betonowe, budowlane elementy
z betonu, drogowe bariery ochronne z betonu, budowlane
materiały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi
i włóknem szklanym, niemetalowe formy do betonu, gotowe
betonowe elementy budowlane, masa betonowa prefabryko(210)
(731)
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wana, niemetalowe materiały tkane do betonu, pachołki betonowe, panele betonowe, płyty betonowe, podłogi betonowe,
pojemniki betonowe, sklepienia betonowe.
514798
(220) 2020 06 16
ALKAM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALKAM
(210)
(731)

(531) 26.04.03, 26.04.18, 26.11.12, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 elektroniczne urządzenia i systemy telewizji
przemysłowej, systemy kontroli czasu pracy, systemy kontroli
dostępu, systemy kontroli wartowników, sygnalizatory i urządzenia alarmowe: dźwiękowe, świetlne, cyfrowe, przeciwpożarowe, przeciwwłamaniowe, centralki alarmowe i telefoniczne oraz oprzyrządowanie do nich, instalacje włamaniowe,
wzmacniacze, wzmacniacze dźwięku, urządzenia telekomunikacyjne, nadajniki telekomunikacyjne, programy komputerowe, dyski obliczeniowe, obwody drukowane, karty i taśmy magnetyczne, taśmy i ekrany video, monitory, kamery tv, obiektywy optyczne, detektory, wykrywacze fałszywych banknotów,
urządzenia do zdalnego sterowania, wodowskazy i wodomierze, aparatura do pomiarów precyzyjnych, przetwornice elektryczne, liczniki, skrzynki połączeniowe i do przyłączy, transformatory, urządzenia do ładowania akumulatorów, maszty
i odbiorniki radiowe, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich
towarów krajowych i importowanych pozwalające nabywcy
wygodnie je oglądać i kupować w sklepie/hurtowni oferującej urządzenia elektryczne, elektroniczne, energetyczne,
optyczne, magnetyczne, informatyczne, alarmowe różnego
typu i do różnych zastosowań oraz osprzętu do nich, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa urządzeń elektrycznych,
elektronicznych, energetycznych, optycznych, magnetycznych, informatycznych, klimatyzacyjnych i alarmowych, instalowanie, konserwacja i naprawa telefonów i komputerów,
usługi konserwacji, napraw, remontów i interwencji w stanach
awaryjnych na rzecz operatorów sieci telefonii komórkowej
i stacjonarnej, 39 dystrybucja i dostawa towarów takich jak:
urządzenia elektryczne, elektroniczne, energetyczne, optyczne, magnetyczne, informatyczne, klimatyzacyjne i alarmowe
oraz osprzętu do nich.
514823
(220) 2020 06 17
NOWA ŁANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rok zał. 1951 ŁANIA RESTAURACJA
(210)
(731)
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(531) 03.04.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 bulion, drób nieżywy, dziczyzna nieżywa,
filety rybne, galarety mięsne, galaretki owocowe, jaja, kaszanka, kiełbasy, kompot, mięso, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sery, rosół, ryby nieżywe, szynka, galaretki mięsne,
pasztety z wątróbki, wędliny, zupy, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży detalicznej i hurtowej (również przez
Internet) produktów gastronomicznych, garmażeryjnych,
wędliniarskich, owoców i warzyw konserwowanych, kawy,
herbaty, produktów zbożowych, wyrobów piekarniczych
i cukierniczych, lodów, piwa, wody, 41 organizowanie imprez edukacyjnych i rozrywkowych, usługi organizowania
i prowadzenia spektakli, przyjęć, konkursów i pokazów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, sympozjów, seminariów,
organizowanie wystaw z dziedziny sportu, kultury lub edukacji, organizowanie balów, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, 43 usługi barowe, kawiarnie, kafeterie, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi restauracyjne, wynajmowanie sal na zebrania,
usługi hotelowe.
514824
(220) 2020 06 17
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Retopal EKOGROSZEK
(210)
(731)

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(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.
514860
(220) 2020 06 18
CHWASTEK RAFAŁ, ADAMCZYK RAFAŁ 2R
SOLUTIONS SPÓŁKA CYWILNA, Łężkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4INSTALL
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i wentylacyjnych, montaż ekranów akustycznych, wygłuszanie pomieszczeń, remonty kominów, usługi w zakresie prac
ogólnobudowlanych.
514885
(220) 2020 06 18
BIKE ATELIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze
(540) (znak słowny)
(540) we cycling
(510), (511) 9 kaski ochronne dla rowerzystów, okulary dla
rowerzystów, okulary przeciwsłoneczne, prędkościomierze
rowerowe, ochraniacze zabezpieczające ciało przed urazami,
liczniki, liczniki przebiegu, 12 rowery, części konstrukcyjne
rowerów, opony rowerowe, opony rowerowe bezdętkowe,
korby rowerowe, układy napędowe [części rowerowe], łańcuchy rowerowe, kierownice do rowerów, mostki kierownicy
[części rowerowe], koła rowerowe, piasty do rowerów, obręcze kół rowerów, sztyce podsiodłowe, hamulce do rowerów,
klocki hamulcowe, okładziny hamulców, ramy do rowerów,
przerzutki do rowerów, szprychy do rowerów, siodełka rowerowe, pedały do rowerów, dętki rowerowe, bagażniki rowerowe, dzwonki do rowerów, przyczepki rowerowe, uchwyty
do bidonów rowerowych, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci,
pompki do rowerów, błotniki do rowerów, kosze przystosowane do rowerów, sakwy [kosze] boczne przystosowane
do rowerów, nóżki do rowerów, rowery elektryczne, sakwy
rowerowe, 25 odzież sportowa, kurtki sportowe, bluzy sportowe, koszule sportowe, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, szorty sportowe, spodnie sportowe, spodnie sportowe
pochłaniające wilgoć, sportowe nakrycia głowy, odzież dla
kolarzy, czapki sportowe, szaliki rurkowe (kominy) na szyję,
rękawiczki dla rowerzystów, bielizna termoaktywna, skarpety sportowe, buty sportowe, getry [ochraniacze] zakładane
na buty, chusty na głowę, kamizelki.
(210)
(731)

514887
(220) 2020 06 18
FINO FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FINO
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 kominy metalowe, wkłady kominowe sztywne, wkłady kominowe giętkie, kominy izolowane, konstrukcje metalowe do kabin dźwiękochłonnych, 11 kompletne
systemy odprowadzania spalin, wyciągi wentylacyjne, zasuwy, szybry kominowe, 37 montaż instalacji kominowych

(531) 05.09.06, 05.09.21, 05.09.22, 05.09.23, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego
w zakresie żywności, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie dotyczące marketingu, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia
restauracji w oparciu o umowę franszyzy, usługi w zakresie
administrowania kawiarniami, restauracjami, barami, usługi organizowania targów i wystaw handlowych, 41 usługi
związane z planowaniem, organizowanie i obsługa: imprez
muzycznych, kulturalnych, przyjęć, koncertów, usługi związane z planowaniem, organizowanie i obsługa: warsztatów,
szkoleń, konferencji, wystaw z dziedziny kultury, 43 usługi re-
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stauracyjne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, organizowanie przyjęć, bankietów, usługi cateringu zewnętrznego, wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, wynajem mebli, bielizny stołowej,
serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, udzielanie informacji dotyczących restauracji, usługi
degustacji win (dostarczanie napojów), usługi informacji,
doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności
i napojów, usługi wynajmowania pomieszczeń na: imprezy
muzyczne, kulturalne, okolicznościowe, przyjęcia.
(210)
(731)
(540)
(540)

514925
(220) 2020 06 19
LISOWSKI KAMIL FOXY FAMILY, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
Foxy Family
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on-line, produkcja i montaż filmów, reportaży, programów
telewizyjnych, realizacja spektakli, organizacja i prowadzenie
teleturniejów i konkursów, imprez artystycznych, estradowych, sportowych, organizacja i prowadzenie szkoleń, konkursów i teleturniejów z interaktywnym udziałem widzów
i słuchaczy, usługi wynajmu nagrań, wynajmowanie studia
nagraniowego i filmowego, organizacja i produkcja nagrań
filmowych i dźwiękowych, obsługa techniczna i menadżerska produkcji telewizyjnej i filmowej, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, 42 prowadzenie portali internetowych i telekomunikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio w telefonie komórkowym oraz w systemie telewizji
interaktywnej, programowanie komputerowe, utrzymanie
oraz udostępnianie oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie ochrony antywirusowej, projektowanie
systemów komputerowych, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, usługi udostępniania czasu
dostępu do sieci Internet - kawiarenka internetowa, dostępu
do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych.
515076
(220) 2020 06 23
CZERNOMYSY-FUROWICZ DANUTA ADIUMENTUM,
Suliborek
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 03.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia dydaktyczne do nauczania, tablice edukacyjne, przyrządy matematyczne, do nauki czytania
i nauki języków obcych, szyldy i znaki alfanumeryczne, 28 zabawki, zabawki edukacyjne, 41 porady w zakresie edukacji,
nauczania i kształcenia, edukacja, nauczanie edukacyjne,
instruktaże, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych.
515036
(220) 2020 06 22
ENDEMOL SHINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) jak poślubić milionera?

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 05.03.22, 29.01.03
(510), (511) 1 preparaty bakteryjne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, preparaty do nawożenia gleby,
preparaty do użyźniania gleby, 44 doradztwo rolnicze, usługi
rolnicze.
515186
(220) 2020 06 25
MIEJSKA ARENA KULTURY I SPORTU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) natura FOOD beECO
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 książki, czasopisma, materiały drukowane,
38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej,
zbieranie i rozpowszechnianie informacji, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów, teleturniejów, widowisk rozrywkowych i sportowych, programów
informacyjnych, programów z interaktywnym udziałem widzów, emisja telewizyjna, obsługa przekazu obrazu i dźwięku, obsługa przekazu cyfrowego, rozpowszechnianie obrazu
i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, audycje telewizyjne, audycje
radiowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego, 41 publikowanie książek, czasopism, publikacje multimedialne, wydawanie książek i czasopism w postaci elektronicznej, wydawanie audiobooków, udostępnianie książek

(531) 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi organizowania targów i wystaw handlowych, reklama, 41 organizowanie widowisk [impresariat],
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie i prowadzenie kongre-
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sów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie balów,
organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie zawodów
sportowych, pisanie scenariuszy, produkcja filmów, innych
niż reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, przedstawienia teatralne [produkcja], studia filmowe, usługi kulturalne,
edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi parków rozrywki, usługi
pokazów filmowych, usługi rozrywkowe, wystawianie spektakli na żywo.
515286
(220) 2020 06 26
PIWNICZANKA SPÓŁDZIELNIA PRACY,
Piwniczna Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIWNICZANKA NATURALNA WODA
MINERALNA Z UZDROWISKA
PIWNICZNA-ZDRÓJ ŚREDNIONASYCONA
CO₂ WYSOKOZMINERALIZOWANA WODA
WYDOBYWANA ZE ZŁOŻA W PIWNICZNEJ-ZDROJU
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 06.01.02, 11.03.25, 25.01.15
(510), (511) 32 mineralne wody gazowane.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

515290
(220) 2020 06 26
ZAWADZKI TOMASZ BRACIA ZAWADZCY, Józefosław
(znak słowno-graficzny)
BRACIA ZAWADZCY

27.05.01, 29.01.15, 08.07.11, 25.01.09, 25.01.10, 05.07.02,
05.09.06, 08.07.99, 11.03.05, 26.11.03
(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,
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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, 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, 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.
(210) 515301
(220) 2020 06 29
(731) ANDROPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów
(540) (znak słowny)
(540) rentline
(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze, tkaniny,
tkaniny bawełniane, tkaniny elanobawełniane, tkaniny flanelowe, tkaniny mieszankowe poliestrowobawełniane, tkaniny bawełniano-mieszankowe, tkaniny drelichowe, tkaniny
włókiennicze, tkaniny podszewkowe, tkaniny na pokrowce,
tkaniny na poszewki, tkaniny pościelowe, tkaniny na prześcieradła, tkaniny na ręczniki tekstylne, tkaniny na serwetki
tekstylne, tkaniny na bieliznę stołową, tkaniny na serwety,
tkaniny odzieżowe, tkaniny na mundury, tkaniny na spodnie,
tkaniny na spódnice, tkaniny na spodenki, tkaniny ubraniowe, tkaniny na odzież ochronną, tkaniny na odzież roboczą,
tkaniny na odzież używaną w salach operacyjnych, tkaniny
medyczne, tkaniny antyelektrostatyczne, tkaniny bakteriostatyczne, tkaniny kwasoodporne i ługoodporne, tkaniny
koszulowe, tkaniny koszulowe „moro”, tkaniny koszulowe dla
wojska, narzuty na łóżka, ścierki, ręczniki tekstylne, zasłony
z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, koce,
flanela, flanela sanitarna, bielizna kąpielowa za wyjątkiem
odzieży, bielizna wzorzysta, bielizna pościelowa, bielizna stołowa, narzuty na łóżka, pościel, pokrycie na materace, prześcieradła, zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw
sztucznych, śpiwory, jako poszwy zastępujące prześcieradła,
obrusy niepapierowe, 35 promocja sprzedaży, usługi sprzedaży bez uwzględnienia transportu, związane ze sprzedażą
artykułów tekstylnych, wyrobów włókienniczych, tkanin,
tkanin flanelowych, flaneli sanitarnej, artykułów pościelowych, bielizny, bielizny osobistej, bielizny stołowej, bielizny
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pościelowej, bielizny wzorzystej jednobarwnej, bielizny jako
części garderoby, koszul męskich, bluzek, gorsetów jako bielizny, halek jako bielizny, półhalek, sukienek, koszul, koszulek sportowych, odzieży i dodatków odzieżowych, odzieży
z dzianiny, odzieży na gimnastykę, odzieży ze skóry, okrycia
wierzchniego, szlafroków, t-shirtów, ubrań, kostiumów, żakietów damskich, spodni damskich i spódnic, spodni męskich,
spodni ogrodniczek, odzieży ochronnej, odzieży roboczej,
odzieży medycznej, ubrań ochronnych HACCP, nakryć głowy,
obuwia, rękawic, tak by umożliwić konsumentom obejrzenie
i dokonanie zakupu w sklepach detalicznych, w centrum
handlowym, hipermarkecie, supermarkecie, w hurtowni,
a także za pomocą katalogów lub środków komunikacji elektronicznej, w tym przez strony internetowe lub telesklepy
oraz domy sprzedaży wysyłkowej, usługi w zakresie reklamy,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi agencji reklamowych, badanie rynku i opinii publicznej, usługi agencji importowo-eksportowych, 42 badania oraz usługi - badawcze i techniczne,
analizy przemysłowe, stylizacja i wzornictwo przemysłowe,
projektowanie nadruku na tkaninach, testowanie materiałów, projektowanie mody, projektowanie dekoracji wnętrz.
(210)
(731)
(540)
(540)

515302
(220) 2020 06 29
ANDROPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów
(znak słowno-graficzny)
rentline
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lizny, halek jako bielizny, półhalek, sukienek, koszul, koszulek sportowych, odzieży i dodatków odzieżowych, odzieży
z dzianiny, odzieży na gimnastykę, odzieży ze skóry, okrycia
wierzchniego, szlafroków, t-shirtów, ubrań, kostiumów, żakietów damskich, spodni damskich i spódnic, spodni męskich,
spodni ogrodniczek, odzieży ochronnej, odzieży roboczej,
odzieży medycznej, ubrań ochronnych HACCP, nakryć głowy,
obuwia, rękawic, tak by umożliwić konsumentom obejrzenie
i dokonanie zakupu w sklepach detalicznych, w centrum
handlowym, hipermarkecie, supermarkecie, w hurtowni,
a także za pomocą katalogów lub środków komunikacji elektronicznej, w tym przez strony internetowe lub telesklepy
oraz domy sprzedaży wysyłkowej, usługi w zakresie reklamy,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży, usługi agencji
reklamowych, badanie rynku i opinii publicznej, usługi agencji importowo - eksportowych, 42 badania oraz usługi badawcze i techniczne, analizy przemysłowe, stylizacja i wzornictwo przemysłowe, projektowanie nadruku na tkaninach,
testowanie materiałów, projektowanie mody, projektowanie
dekoracji wnętrz.
515306
(220) 2020 06 29
LUQAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPEX university
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.11, 26.01.16
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
edukacyjna, e-leaming.
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze, tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny elanobawełniane, tkaniny flanelowe, tkaniny mieszankowe poliestrowo - bawełniane, tkaniny bawełniano - mieszankowe, tkaniny drelichowe, tkaniny
włókiennicze, tkaniny podszewkowe, tkaniny na pokrowce,
tkaniny na poszewki, tkaniny pościelowe, tkaniny na prześcieradła, tkaniny na ręczniki tekstylne, tkaniny na serwetki
tekstylne, tkaniny na bieliznę stołową, tkaniny na serwety,
tkaniny odzieżowe, tkaniny na mundury, tkaniny na spodnie,
tkaniny na spódnice, tkaniny na spodenki, tkaniny ubraniowe, tkaniny na odzież ochronną, tkaniny na odzież roboczą,
tkaniny na odzież używaną w salach operacyjnych, tkaniny
medyczne, tkaniny antyelektrostatyczne, tkaniny bakteriostatyczne, tkaniny kwasoodporne i ługoodporne, tkaniny
koszulowe, tkaniny koszulowe „moro”, tkaniny koszulowe dla
wojska, narzuty na łóżka, ścierki, ręczniki tekstylne, zasłony
z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, koce,
flanela, flanela sanitarna, bielizna kąpielowa za wyjątkiem
odzieży, bielizna wzorzysta, bielizna pościelowa, bielizna stołowa, narzuty na łóżka, pościel, pokrycie na materace, prześcieradła, zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw
sztucznych, śpiwory, jako poszwy zastępujące prześcieradła,
obrusy niepapierowe, 35 promocja sprzedaży, usługi sprzedaży bez uwzględnienia transportu, związane ze sprzedażą
artykułów tekstylnych, wyrobów włókienniczych, tkanin,
tkanin flanelowych, flaneli sanitarnej, artykułów pościelowych, bielizny, bielizny osobistej, bielizny stołowej, bielizny
pościelowej, bielizny wzorzystej jednobarwnej, bielizny jako
części garderoby, koszul męskich, bluzek, gorsetów jako bie-

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

515322
(220) 2020 06 29
DĄBROWSKI MICHAŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
O! SOLAR

(531)

27.05.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 29.01.13,
24.17.04
(510), (511) 37 montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja).
515405
(220) 2020 06 30
RETAIL ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) PickupHero
(510), (511) 6 metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery służące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek
i przesyłek wymagające zachowania odpowiedniej temperatury, 7 urządzenia automatyczne zawierające skrytki
pocztowe służące do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek wymagające zachowania odpowiedniej temperatury oraz części do tych urządzeń, urządzenia
automatyczne wyposażone w systemy chłodzące, 9 urządzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące
(210)
(731)
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do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek
wymagające zachowania odpowiedniej temperatury oraz
części do tych urządzeń, programy komputerowe do obsługi elektronicznych systemów powiadamiania za pośrednictwem sms lub Internetu mające zastosowanie w branży
przesyłkowej i kurierskiej, urządzenia elektroniczne wyposażone w systemy chłodzące, 39 usługi w zakresie transportu, pakowania, przechowywania i dostarczania przesyłek
i paczek do automatycznych urządzeń pocztowych, usługi
kurierskie, dostarczanie przesyłek adresowych, dostarczanie
towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie informacji o składowaniu towarów oraz o transporcie towarów.

(540) SANTA MINERALIS

515422
(220) 2020 07 01
JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokanin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOCNE POLSKIE BO W NAS JEST MOC

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

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.15, 05.11.15, 25.01.15, 05.03.20, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.17, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 32 piwo, napoje na bazie piwa, piwo bezalkoholowe.
515430
(220) 2020 07 01
JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokanin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WOLNEJ CHWILI LUZAK Jasne

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 05.11.15,
03.03.01, 18.01.02, 25.01.15, 02.01.30, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 32 piwo, napoje na bazie piwa, piwo bezalkoholowe.
515432
(220) 2020 07 01
ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, woda w butelkach, woda smakowa,
woda sodowa, woda niegazowana, woda stołowa, napoje
owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty bezalkoholowe do produkcji napojów.
515445
(220) 2020 07 01
VINA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A., Santiago, CL
(znak słowno-graficzny)
H

(531) 29.01.11, 02.03.01, 05.07.10, 05.03.04, 05.03.15, 27.05.01
(510), (511) 33 wino.
515484
(220) 2020 07 02
FUNDACJA STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE
CLUB, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Studenckie Forum Business Centre Club

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.05
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii
publicznej: badania rynkowe, badania w zakresie biznesu,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych
do komputerowej bazy danych, marketing ukierunkowany,
obróbka tekstów, opracowywanie CV dla osób trzecich, organizowanie targów handlowych, outsourcing [doradztwo
biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, produkcja
filmów reklamowych, profilowanie konsumentów do celów
komercyjnych lub marketingowych, promocja sprzedaży dla
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osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama,
reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie
koncepcji reklamowych, sporządzanie indeksów informacji
do celów handlowych lub reklamowych, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
dystrybucja broszur reklamowych, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi lobbingu handlowego, usługi marketingowe,
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi przeglądu
prasy, usługi public relations, usługi relacji z mediami, usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych,
wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów
w celach biznesowych i promocyjnych zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych
lub reklamowych, zarządzanie w działalności gospodarczej
dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, doradztwo w dziedzinie public relations, organizacja wystaw dla
biznesu lub handlu doradztwo marketingowe w zakresie
mediów społecznościowych, promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, dystrybucja ulotek promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu
i publicity, 41 doradztwo zawodowe, biblioteki, centra rozrywki, certyfikacja w odniesieniu do nagród edukacyjnych,
dystrybucja filmów, fotoreportaże, informacja o edukacji,
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy
korespondencyjne, organizowanie balów, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, administrowanie loteriami na rzecz osób trzecich, organizowanie i prowadzenie koncertów, akademie, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizacja i prezentacja widowisk,
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, planowanie przyjęć [rozrywka], przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych
niż teksty reklamowe), badania edukacyjne, udostępnianie
filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie obiektów
i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi agencji dystrybucji biletów
[rozrywka], usługi edukacyjne świadczone przez asystentów
dla osób wymagających specjalnej opieki, usługi klubowe
[rozrywka lub nauczanie], usługi pokazów filmowych, usługi
przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi
rozrywkowe, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy
symulatorów, usługi technika oświetlenia na potrzeby reali-
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zacji imprez, usługi trenerskie, gry internetowe [nie do pobrania], gry losowe, obozy rekreacyjne, opracowywanie formatów dla programów telewizyjnych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, informacja o edukacji, usługi w zakresie oświaty
[nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, wypożyczanie symulatorów szkoleniowych, zapewnianie rankingów
użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych
lub kulturalnych, organizacja konferencji edukacyjnych, informacje i wiadomości on-line w dziedzinie szkoleń zawodowych, kształcenie na uniwersytetach i w szkołach wyższych,
kursy edukacyjne dotyczące finansów, nauczanie, muzea,
organizowanie ceremonii rozdania nagród, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat
biznesu i handlu, organizowanie wykładów, udostępnianie
informacji na temat kongresów, usługi w zakresie konferencji,
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
515490
(220) 2020 07 02
FUNDACJA STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE
CLUB, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SF BCC

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.05
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii
publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy: informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych
do komputerowej bazy danych, marketing ukierunkowany,
obróbka tekstów, opracowywanie CV dla osób trzecich, organizowanie targów handlowych, outsourcing [doradztwo
biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, produkcja
filmów reklamowych, profilowanie konsumentów do celów
komercyjnych lub marketingowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama,
reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie
koncepcji reklamowych, sporządzanie indeksów informacji
do celów handlowych lub reklamowych, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
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dystrybucja broszur reklamowych, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi lobbingu handlowego, usługi marketingowe,
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi przeglądu
prasy, usługi public relations, usługi relacji z mediami, usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych,
wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów
w celach biznesowych i promocyjnych zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych
lub reklamowych, zarządzanie w działalności gospodarczej
dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, doradztwo w dziedzinie public relations, organizacja wystaw dla
biznesu lub handlu doradztwo marketingowe w zakresie
mediów społecznościowych, promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, dystrybucja ulotek promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu
i publicity, 41 doradztwo zawodowe, biblioteki, centra rozrywki, certyfikacja w odniesieniu do nagród edukacyjnych,
dystrybucja filmów, fotoreportaże, informacja o edukacji,
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy
korespondencyjne, organizowanie balów, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, administrowanie loteriami na rzecz osób trzecich, organizowanie i prowadzenie koncertów, akademie, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizacja i prezentacja widowisk,
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, planowanie przyjęć [rozrywka], przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych
niż teksty reklamowe), badania edukacyjne, udostępnianie
filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie obiektów
i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi agencji dystrybucji biletów
[rozrywka], usługi edukacyjne świadczone przez asystentów
dla osób wymagających specjalnej opieki, usługi klubowe
[rozrywka lub nauczanie], usługi pokazów filmowych, usługi
przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi
rozrywkowe, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy
symulatorów, usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, usługi trenerskie, gry internetowe [nie do pobrania], gry losowe, obozy rekreacyjne, opracowywanie formatów dla programów telewizyjnych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, informacja o edukacji, usługi w zakresie oświaty
[nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, wypożyczanie symulatorów szkoleniowych, zapewnianie rankingów
użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych
lub kulturalnych, organizacja konferencji edukacyjnych, informacje i wiadomości on-line w dziedzinie szkoleń zawodowych, kształcenie na uniwersytetach i w szkołach wyższych,
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kursy edukacyjne dotyczące finansów, nauczanie, muzea,
organizowanie ceremonii rozdania nagród, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat
biznesu i handlu, organizowanie wykładów, udostępnianie
informacji na temat kongresów, usługi w zakresie konferencji,
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
515513
(220) 2020 07 02
PROTEON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA,
Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Proteon Zdrowie
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11, 24.13.01
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi telemedyczne,
usługi w zakresie laboratoryjnych badań i analiz związanych
z leczeniem ludzi lub zwierząt, usługi laboratoriów medycznych i weterynaryjnych w zakresie analizy próbek pobranych
od pacjentów, usługi w zakresie badań i analiz diagnostycznych, związanych z leczeniem ludzi lub zwierząt, usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych
wyżej usług, świadczone również na odległość, przez telefon
lub za pośrednictwem Internetu.
515515
(220) 2020 07 02
POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE
KONERG SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONERG Polskie Przedsiębiorstwo Energetyczne
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 01.15.23
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży energii elektrycznej i paliw gazowych, usługi w zakresie sprzedaży sprzętu
telekomunikacyjnego, usługi w zakresie reklamy, marketingu
i promocji sprzedaży w odniesieniu do wszystkich wymienionych wyżej towarów, usługi informacyjne i doradcze
dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług, 39 usługi w zakresie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej oraz
paliw gazowych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące
wszystkich wymienionych wyżej usług, usługi w zakresie
przesyłania i obrotu energią cieplną i elektryczną, 40 usługi
w zakresie wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, usługi
informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług.
515520
(220) 2020 07 02
9KONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) 9kont
(510), (511) 35 doradztwo podatkowe, biuro rachunkowe.

(210)
(731)
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515565
(220) 2020 07 03
GRABOWSKI PIOTR PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE GRAS, Korzybie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Paczkoport
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.02, 29.01.11, 26.05.01, 26.05.16, 24.17.20
(510), (511) 6 zabezpieczony przed dostępem osób trzecich
pojedynczy, przypisany do indywidualnego odbiorcy pojemnik metalowy, skrzynka metalowa, metalowa skrzynia, metalowa szafka, szafa z metalu w szczególności do składowania,
przechowywania przesyłek i paczek do odbioru przez odbiorcę indywidualnego, metalowe skrzynki pocztowe, metalowe
konstrukcje przenośne, skrytki sejfowe, metalowe tabliczki
na metalowe skrzynki, szafki, szafy, pojemniki, 7 zabezpieczony przed dostępem osób trzecich pojedynczy automat
lub urządzenie i jego części do przyjmowania, składowania
i wydawania przesyłek i paczek dla odbiorcy indywidualnego,
9 zabezpieczony przed dostępem osób trzecich elektroniczny
pojedynczy automat lub urządzenie i jego części do przyjmowania, składowania i wydawania przesyłek i paczek dla
odbiorcy indywidualnego, oprogramowanie komputerowe
zabezpieczające przed niepowołanym dostępem do pojedynczego automatu lub urządzenia do przyjmowania, składowania i wydawania przesyłek i paczek, oprogramowanie
komputerowe (nagrane) do śledzenia i lokalizowania przesyłek i paczek, 20 zabezpieczony przed dostępem osób trzecich
pojedynczy pojemnik, szafa, szafka, skrzynka, niemetalowe
i niemurowane, w szczególności do składowania, przechowywania i wydawania przesyłek i paczek do odbioru przez odbiorcę indywidualnego, zabezpieczony przed dostępem osób
trzecich pojedynczy pojemnik, skrzynka, szafa, szafka murowane, w szczególności do składowania, przechowywania
i wydawania przesyłek i paczek do odbioru przez odbiorcę indywidualnego, skrytki pocztowe, nie z metalu, skrzynki pocztowe, nie z metalu, 37 instalacja i naprawa zabezpieczonych
przed dostępem osób trzecich pojedynczych pojemników,
skrzynek, szaf, szafek, z metalu, niemetalowych, murowanych,
w szczególności do składowania, przechowywania i wydawania przesyłek i paczek do odbioru przez odbiorcę indywidualnego, 39 udostępnianie pojedynczych pojemników, skrzynek,
szaf, szafek do odbierania i przechowywania przesyłek i paczek do odbioru przez odbiorcę indywidualnego, udzielania
informacji związanych z dostarczeniem przesyłek i paczek, odbieranie, transport i dostawa paczek i przesyłek, w tym doręczanie (dostawy) towarów przy sprzedaży wysyłkowej, usługi
śledzenia i lokalizowania przesyłek i paczek, usługi przechowywania paczek, usługi kurierskie.
(210)
(731)
(540)
(540)

515580
(220) 2020 07 03
ASTOK LTD., Nikozja, CY
(znak słowno-graficzny)
TVBET
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie w działalności gospodarczej, prace
biurowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

515590
(220) 2020 07 06
KURCZALSKA KAROLINA, Katowice
(znak słowno-graficzny)
THE FRANZBARBA SALON

(531) 02.09.23, 27.05.01
(510), (511) 44 fryzjerstwo męskie.
(210)
(731)
(540)
(540)

515594
(220) 2020 07 06
POLAK DARIUSZ OPEN DOOR, Brzozówka
(znak słowno-graficzny)
WINE GARDEN

(531) 05.07.10, 06.07.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210) 515596
(220) 2020 07 06
(731) KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA, Mościska
(540) (znak słowny)
(540) KGL
(510), (511) 1 polipropylen [materiał surowy], polimery chemiczne, polimery do zastosowania w przemyśle, związki
polimerowe do zastosowania w produkcji, barwniki [środki
chemiczne do ożywiania kolorów] do celów przemysłowych,
barwniki do użytku w przemyśle, 2 barwniki polimerowe,
16 opakowania na żywność, opakowania z tworzyw sztucznych, folie z polipropylenu do pakowania, folie do pakowania artykułów żywnościowych, folie z tworzyw sztucznych
do pakowania żywności do użytku w gospodarstwie domowym, 17 arkusze z polipropylenu, na którym można drukować, folie polimerowe do użytku w produkcji.
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515628
(220) 2020 07 06
BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lesznowola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EVELINE COSMETICS Via BOTANICA naturalnie!

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.03.11
(510), (511) 3 maseczki do skóry [kosmetyki], masła do twarzy i ciała, masło do rąk i ciała, olejki do włosów, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, olejki perfumowane do pielęgnacji skóry, nielecznicze sole do kąpieli, sole do kąpieli,
sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole pod
prysznic, nie do celów medycznych, sole zapachowe do kąpieli, kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, lakiery do włosów, pianki do włosów, płyny do stylizacji włosów, płyny do układania włosów, preparaty do falowania
i kręcenia włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, środki do higieny jamy ustnej, kremy złuszczające, preparaty kosmetyczne do złuszczania naskórka, preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], środki
złuszczające skórę, kosmetyki, kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki naturalne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki upiększające, kosmetyki w gotowych
zestawach, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody,
emulsje do depilacji, kremy do depilacji, preparaty do depilacji, preparaty do depilacji i golenia, woski do depilacji,
dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], dezodoranty
do pielęgnacji ciała, dezodoranty do stóp, dezodoranty
i antyperspiranty, kamień ałun [środek ściągający], nielecznicze antyperspiranty, chusteczki do twarzy nasączane kosmetykami, chusteczki nasączone preparatem do oczyszczania skóry, kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami i barwnikami, opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, środki czyszczące do szczoteczek i pędzelków kosmetycznych, farby do włosów, płyny koloryzujące do włosów, środki rozjaśniające do włosów, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry,
preparaty do włosów, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], pasta kosmetyczna do nakładania na twarz w celu przeciwdziałania świeceniu się skóry, preparaty do pielęgnacji skóry
usuwające zmarszczki, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu
i paznokci, preparaty kosmetyczne do skóry suchej, do stosowania w ciąży, preparaty pielęgnacyjne spowalniające
proces starzenia się skóry, otręby ryżowe do wygładzania
skóry [arai-nuka], peeling do stóp, peelingi złuszczające
do ciała, pianki do oczyszczania ciała, płatki oczyszczające
nasączone kosmetykami, płyny do mycia, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory
toaletowe], preparaty do mycia włosów, preparaty do pedicure, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, preparaty ścierne do ciała,
proszek do mycia włosów, wielofunkcyjne preparaty ko-
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smetyczne do skóry, kremy do aromaterapii, kremy do ciała,
kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, kremy do twarzy, kremy korygujące, kremy kosmetyczne, kremy kosmetyczne do skóry suchej, kremy kosmetyczne
do ujędrniania skóry wokół oczu, kremy nawilżające, kremy
nielecznicze, kremy ochronne, kremy odżywcze, kremy
perfumowane, kremy przeciwzmarszczkowe, nielecznicze
kremy do kuracji skóry głowy, płyny do włosów i ciała, maseczki do ciała, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, maseczki z glinki do skóry, masło do ciała, olejek do skórek wokół paznokci, olejki do celów kosmetycznych, olejki do ciała
i twarzy, olejki do masażu, nielecznicze, środki do usuwania
skórek wokół paznokci, puder do ciała, talk do ciała, brokat
do ciała, farby do ciała (kosmetyczne), produkty do makijażu do twarzy i ciała, kremy BB, kredki do makijażu, ołówki
do makijażu, rzęsy sztuczne, środki do makijażu oczu, środki do usuwania makijażu, kosmetyki do makijażu skóry,
błyszczyki do ust, kosmetyki do ust, pomadki do ust, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, kompaktowe kosmetyki do makijażu, kosmetyki do makijażu,
makijaż (preparaty do -), makijaż wielofunkcyjny, podkłady
do makijażu, spraye do utrwalania makijażu, zestawy
do makijażu, emalie do paznokci, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, sztuczne paznokcie, zmywacze do paznokci, maseczki do twarzy i ciała, emulsje do mycia ciała
nie zawierające mydła, kostki mydła do mycia ciała, kremy
do golenia, kremy do mycia, kremy oczyszczające, mleczka
do ciała, mydła, mydła do pielęgnacji ciała, nielecznicze
mydła toaletowe, nielecznicze środki do namaczania ciała,
pumeks, pumeksy do ciała, szampony, szampon do włosów, szampony do ciała, szampony z odżywką do włosów,
środki do oczyszczania skóry twarzy, środki oczyszczające
do skóry [nielecznicze], żele oczyszczające, balsamy
po opalaniu, kremy do opalania skóry, kremy samoopalające, olejki do opalania, olejki po opalaniu [kosmetyki], preparaty do sztucznego opalania, środki nawilżające po opalaniu, żele do opalania, żele po opalaniu [kosmetyki], odżywki
utwardzające do paznokci [kosmetyki], podkłady do lakierów do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci., preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru
na paznokciach, zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], perfumowane wody toaletowe, perfumy, środki perfumeryjne i zapachowe, balsamy do ciała, błoto kosmetyczne
do ciała, kosmetyczne środki nawilżające, mgiełki do ciała,
toniki kosmetyczne do ciała, wzmacniające preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry, esencje do pielęgnacji
skóry, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy wybielające
do skóry, mleczka do pielęgnacji skóry, nielecznicze balsamy do skóry, nielecznicze serum do skóry, preparaty kosmetyczne do odnowy skóry, preparaty odżywiające skórę,
balsamy do rąk, kremy do rąk, balsamy do stóp (nielecznicze -), maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, nielecznicze
kremy do stóp, nielecznicze preparaty do namaczania stóp,
nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, kosmetyki do włosów, kremy do pielęgnacji włosów, kremy pielęgnacyjne do włosów, nielecznicze płyny do włosów, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, nielecznicze kuracje do skóry głowy, nielecznicze płyny stymulujące do skóry, odżywki do skóry głowy
w formie sprayu, odżywki do włosów, odżywki pielęgnacyjne do włosów, preparaty do ochrony włosów przed słońcem, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, produkty do pielęgnacji
farbowanych włosów, produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, środki do nawilżania włosów, środki do pielęgnacji włosów, tonik do włosów
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[nieleczniczy], kosmetyki przeznaczone do suchej skóry,
kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], nawilżacze do skóry, odświeżacze do skóry, preparaty do wybielania skóry,
toniki do skóry, żele do rąk, żele do twarzy, żele do włosów,
balsamy do redukcji cellulitu, kremy do redukcji cellulitu,
środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, kremy do twarzy i ciała, kremy do twarzy i ciała
[kosmetyki], kremy przeciw starzeniu się skóry, kremy ujędrniające skórę, nawilżające kremy do skóry [kosmetyki],
5 preparaty antybakteryjne, chusteczki antybakteryjne,
spraye antybakteryjne, żele antybakteryjne, mydła antybakteryjne, antybakteryjne płyny do rąk, antybakteryjne środki
do mycia, antybakteryjne środki do mycia twarzy, antybakteryjne pieniące się środki do mycia, kremy farmaceutyczne, lecznicze kremy ochronne, kremy nawilżające [preparaty farmaceutyczne], lecznicze kremy do ust, lecznicze kremy do ciała, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy
lecznicze do ochrony skóry, kremy do trądziku [preparaty
farmaceutyczne], kremy do rąk do celów medycznych, kremy do stosowania na noc [lecznicze], lecznicze kremy
do stosowania po wystawieniu na działanie promieni słonecznych, lecznicze balsamy, farmaceutyczne balsamy
do ust, lecznicze balsamy do stóp, balsamy zawierające
substancje lecznicze, woda morska do kąpieli leczniczych,
preparaty do leczenia trądziku, produkty i preparaty farmaceutyczne do nawilżania skóry w trakcie ciąży, produkty
i preparaty farmaceutyczne zapobiegające wypryskom
skórnym w trakcie ciąży, terapeutyczne lecznicze preparaty
do kąpieli, mydła dezynfekujące, toniki do skóry [leczniczej,
płyny do pielęgnacji skóry [lecznicze], płyny medyczne
do skóry, sole mineralne do kąpieli, sole do kąpieli do celów
medycznych, lecznicze peelingi do twarzy, środki pobudzające wzrost włosów, glina do leczenia chorób skóry,
środki do higieny intymnej dla kobiet, antyseptyczne preparaty oczyszczające, peelingi [preparaty] do użytku medycznego.
515677
(220) 2020 07 07
QPLLENUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubenia
(540) (znak słowny)
(540) QUELAX
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, środki zapachowe
do pomieszczeń, proszki do prania, płyny do prania, płyny
do płukania.
(210)
(731)

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

515688
(220) 2020 07 07
DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce
(znak słowno-graficzny)
Podlaski Ulubiony od 1977 Pasztet z pomidorami
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.18, 25.01.15, 05.09.17
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, ekstrakty mięsne, konserwowane,
mrożone, suszone, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, ryb,
drobiu, dziczyzny, dania gotowe z mięsa, wędliny, konserwy
mięsne, jaja, 31 żywe zwierzęta, karma dla zwierząt, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pochodzenia rolno - spożywczego: mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, wyrobów
garmażeryjnych na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, dań
gotowych z mięsa, wędlin, konserw mięsnych, jaj.
515700
(220) 2020 07 07
QPLLENUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubenia
(540) (znak słowny)
(540) Perwir
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, środki zapachowe
do pomieszczeń, proszki do prania, płyny do prania, płyny
do płukania.
(210)
(731)

(210) 515761
(220) 2020 07 08
(731) Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praga, CZ
(540) (znak słowny)
(540) FLURHINAL
(510), (511) 5 żywność dietetyczna do celów leczniczych,
preparaty witaminowe, antybiotyki, antyseptyki, środki
do leczenia oparzeń, środki przeciwbólowe, pastylki i pigułki do celów farmaceutycznych, minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, wody mineralne
do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, dietetyczne
środki spożywcze do celów leczniczych, preparaty ziołowe
do celów leczniczych.
(210)
(731)
(540)
(540)

515769
(220) 2020 07 09
STASZCZYK MIROSŁAW BHP IRMIREX, Zduńska Wola
(znak słowno-graficzny)
BHP IRMIREX

(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia techniczne dotyczące zagrożenia
pożarowego, organizowanie i prowadzenie konferencji i seminariów, pisanie tekstów innych niż reklamowe, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, 45 doradztwo
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż oraz bezpieczeństwa miejsca pracy.
515772
(220) 2020 07 09
Al Furat Ltd., Road Town,
Brytyjskie Wyspy Dziewicze, VG
(540) (znak słowny)
(540) ESCAPE
(510), (511) 34 tytoń, surowy i przetworzony, wyroby tytoniowe, w tym papierosy, cygara, cygaretki, tytoń do zwijania
papierosów, tytoń do żucia, papierosy zawierające substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), tytoń aromatyzo(210)
(731)
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wany, tabaka, papierosy elektroniczne, elektroniczne fajki
wodne, główki do elektronicznych fajek wodnych, artykuły
dla palaczy w tym higroskopijny papier do fajek, papierośnice, gilotynki do cygar, ustniki do cygar, pojemniczki z gazem
do zapalniczek, filtry do papierosów, cygarniczki, ustniki
do cygarniczek, bibułki papierosowe, ustniki do papierosów,
kieszonkowe maszynki do zwijania papierosów, kamienie
do zapalniczek, humidory, przybory do czyszczenia fajek,
stojaczki na fajki, woreczki na tytoń, tabakierki, spluwaczki
dla żujących tytoń, ustniki z bursztynu do papierosów i cygar, pojemniki na tytoń, ustniki z bursztynu do cygarniczek
do papierosów i cygar, gilzy papierosowe, zioła do palenia, zapałki, pudełka na zapałki, pojemniki za zapałki, tytoń
do fajek wodnych, tytoń z melasą, substancje do palenia,
nie do celów medycznych lub leczniczych, aromatyzowane
mieszanki tytoniu i melasy do użycia w fajkach wodnych, aromaty płynne i rozpuszczalne proszki do stosowania w fajce
wodnej, elektroniczne fajki do palenia, płyn do elektronicznej fajki wodnej (e-liquid) składający się z aromatów w postaci płynnej, stosowany do napełniania elektronicznych
fajek wodnych lub wkładów do elektronicznej fajki wodnej,
fajki wodne (szisza), akcesoria lub części fajki wodnej (w tym
węgiel do fajki wodnej, cybuchy i główki fajki wodnej, wężyki do fajki wodnej, dzbany do fajki wodnej, końcówki i filtry
oraz ustnika fajki wodnej, ustniki do węży do fajek wodnych,
korpusy fajek wodnych, torby i futerały na fajki wodne, wazy
do fajek wodnych).
(210)
(731)
(540)
(540)

515779
(220) 2020 07 09
TRZUSKAWICA SPÓŁKA AKCYJNA, Sitkówka
(znak słowno-graficzny)
Paperlime

(531) 20.07.01, 20.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 chemikalia przemysłowe, wodorotlenek wapniowy, wapń, tlenki wapnia, zawiesiny węglanu wapnia,
związki zawierające węglan wapnia, węglan wapnia w proszku, 19 wapno, wapno palone, wapno palone mielone, wapno palone granulowane, wapno gaszone.
(210)
(731)
(540)
(540)

515780
(220) 2020 07 09
TRZUSKAWICA SPÓŁKA AKCYJNA, Sitkówka
(znak słowno-graficzny)
Glasslime
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ku, 19 wapień, wapień w postaci granulowanej, wapień
w postaci proszku, wapno, wapno palone, wapno palone
mielone, skała kruszona, kamień wapienny.
(210)
(731)
(540)
(540)

515781
(220) 2020 07 09
TRZUSKAWICA SPÓŁKA AKCYJNA, Sitkówka
(znak słowno-graficzny)
Alcalime

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.06
(510), (511) 1 chemikalia przemysłowe, wodorotlenek wapniowy, wapń, tlenki wapnia, zawiesiny węglanu wapnia,
związki zawierające węglan wapnia, węglan wapnia w proszku, 19 wapno, wapno palone, wapno palone mielone, wapno palone granulowane, wapno gaszone.
(210) 515813
(220) 2020 07 09
(310) 018179095
(320) 2020 01 10
(330) EM
(731) I A OÜ, Tallinn, EE
(540) (znak słowny)
(540) OKEO
(510), (511) 9 oprogramowanie, karty inteligentne [karty
z układem scalonym], 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, bankowość on-line, bankowość internetowa, usługi
bankowości elektronicznej, międzynarodowe usługi bankowe, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze,
usługi transakcji finansowych on-line, przetwarzanie płatności elektronicznych, transfer elektroniczny środków pieniężnych, usługi w zakresie rachunków bieżących, usługi związane z kartami płatniczymi, usługi dotyczące kart bankowych,
kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart
płatniczych, usługi finansowe dotyczące wydawania kart
bankowych i kart debetowych, usługi przelewów pieniężnych przy użyciu kart elektronicznych, obsługa kart do transakcji płatniczych, przetwarzanie płatności dokonanych
za pomocą kart debetowych, handel walutami i wymiana
walut, usługi finansowe związane z walutami cyfrowymi,
wymiana wirtualnej waluty, usługi przelewu waluty wirtualnej, usługi maklerskie dotyczące rynków papierów wartościowych, usługi maklerskie na rynkach finansowych, usługi
finansowe w zakresie papierów wartościowych, pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych, usługi udzielania
pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, faktoring, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie
finansów, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wydawanie kart
przedpłaconych i bonów, emisja bonów wartościowych.
515878
(220) 2020 07 10
POLSKIE BADANIA CZYTELNICTWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czytelnictwo Cyklu Sezonowego
(210)
(731)

(531) 19.07.09, 11.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 chemikalia przemysłowe, wodorotlenek wapniowy, wapń, tlenki wapnia, zawiesiny węglanu wapnia,
związki zawierające węglan wapnia, węglan wapnia w prosz-
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(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.01.03, 26.01.16,
26.01.19
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
41 nauczanie, kształcenie, działalność kulturalna, 42 badania
oraz usługi - naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie
i ulepszanie sprzętu i oprogramowania komputerowego.
515879
(220) 2020 07 10
POLSKIE BADANIA CZYTELNICTWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czytelnictwo Przeciętnego Wydania
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515895
(220) 2020 07 10
POLSKIE BADANIA CZYTELNICTWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) adExposure
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.02.07, 26.02.16
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
41 nauczanie, kształcenie, działalność kulturalna, 42 badania
oraz usługi - naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie
i ulepszanie sprzętu i oprogramowania komputerowego.
515883
(220) 2020 07 10
POLSKIE BADANIA CZYTELNICTWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) adReach

(531) 29.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.01.05
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
41 nauczanie, kształcenie, działalność kulturalna, 42 badania
oraz usługi - naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie
i ulepszanie sprzętu i oprogramowania komputerowego.
515896
(220) 2020 07 10
POLSKIE BADANIA CZYTELNICTWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) realGross Impression

(210)
(731)

(210)
(731)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.02.01, 26.02.12,
26.02.19
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
41 nauczanie, kształcenie, działalność kulturalna, 42 badania
oraz usługi - naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie
i ulepszanie sprzętu i oprogramowania komputerowego.

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.02.05, 26.02.19
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
41 nauczanie, kształcenie, działalność kulturalna, 42 badania
oraz usługi - naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie
i ulepszanie sprzętu i oprogramowania komputerowego.

(531)

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

515891
(220) 2020 07 10
PICSANE LAB SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Jobsy

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01
(510), (511) 35 biura pośrednictwa pracy, outsourcing [doradztwo biznesowe], rekrutacja personelu, usługi marketingowe, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług.

515898
(220) 2020 07 10
POLSKIE BADANIA CZYTELNICTWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) adExposure Time
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.01.04, 26.01.12,
26.01.19
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
41 nauczanie, kształcenie, działalność kulturalna, 42 badania
oraz usługi - naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie
i ulepszanie sprzętu i oprogramowania komputerowego.
515911
(220) 2020 07 10
HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno
(540) (znak słowny)

(210)
(731)
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(540) Arctic+ ELEMENTS
(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.
515969
(220) 2020 07 14
PARTS-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOLTAGER Premium batteries by Parts-Team
(210)
(731)
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(540) PIWO REGIONALNE PODHALE

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
25.01.25
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, syrop słodowy do napojów, wyciąg chmielowy do wytwarzania piwa,
35 pośrednictwo handlowe w zakresie napojów alkoholowych i bezalkoholowych, w tym piwa.
516244
(220) 2020 07 21
CABAJ STANISŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE MATEO, Dębica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zielony ogród

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.15.03
(510), (511) 9 akumulatory do pojazdów, akumulatory, elektryczne, do pojazdów, akumulatory samochodowe, baterie, baterie do ponownego ładowania, baterie elektryczne
do pojazdów, baterie samochodowe.
515977
(220) 2020 07 14
WOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) RYWAL
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(731)

515995
(220) 2020 07 14
SINDURAJ ANDREW, SINDURAJ LIUDMILA INDIA
KING SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KING INDIAKING

(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.12,
27.05.17, 24.09.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.19
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, kafeterie [bufety], usługi restauracyjne, mobilne usługi cateringowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary],
stołówki, usługi barowe.
516036
(220) 2020 07 13
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
MARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 26.04.04, 26.04.07, 27.05.01, 25.05.06, 05.03.15
(510), (511) 29 ogórki korniszony, kapusta kwaszona, kapusta, przetworzona, warzywa przetworzone, warzywa kapustne, przetworzone, warzywa marynowane, warzywa mrożone, warzywa w plasterkach, konserwowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

516267
(220) 2020 07 22
MARCIN KALKHOFF KALKHOFF, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
24hugs

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 18 nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię, torby
do noszenia niemowląt przez ramię, chusty do noszenia
niemowląt, nosidełka kangurki niemowlęce, plecaki do noszenia niemowląt, stelaże na plecy do noszenia dzieci, torby na pas i na biodra [nerki], torebki-worki, worki podróżne,
worki ze sznurkiem, plecaki, 20 torby-nosidełka niemowlęce, regulowane foteliki nosidełka, kosze do noszenia dzieci,
chodziki dla dzieci, meble dla niemowląt, meble do przewijania niemowląt, kojce, kołyski bujane, łóżeczka dla dzieci,
przenośne łóżka dla niemowląt, przenośne łóżeczka koszyki
dla noworodków, leżaczki dziecięce typu bujaki, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel,
przewijaki dla niemowląt, stoliki do przewijania niemowląt,
elektryczne kołyski dla niemowląt, maty dla dzieci do spania,
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maty do przewijania niemowląt, maty do kojców dziecięcych, poduszki do karmienia niemowląt, poduszki utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt, poduszki ciążowe, wałki
dla niemowląt, zagłówki dla niemowląt, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej świadczone on-line w zakresie następujących towarów: nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię, torby do noszenia
niemowląt przez ramię, chusty do noszenia niemowląt, nosidełka kangurki niemowlęce, plecaki do noszenia niemowląt,
stelaże na plecy do noszenia dzieci, torby na pas i na biodra
[nerki], torebki-worki, worki podróżne, worki ze sznurkiem,
plecaki, torby-nosidełka niemowlęce, regulowane foteliki
nosidełka, kosze do noszenia dzieci, chodziki dla dzieci, meble dla niemowląt, meble do przewijania niemowląt, kojce,
kołyski bujane, łóżeczka dla dzieci, przenośne łóżka dla niemowląt, przenośne łóżeczka koszyki dla noworodków, leżaczki dziecięce typu bujaki, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, przewijaki dla niemowląt,
stoliki do przewijania niemowląt, elektryczne kołyski dla
niemowląt, maty dla dzieci do spania, maty do przewijania
niemowląt, maty do kojców dziecięcych, poduszki do karmienia niemowląt, poduszki utrzymujące pozycję głowy dla
niemowląt, poduszki ciążowe, wałki dla niemowląt, zagłówki dla niemowląt, odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież
dziecięca, wyprawki dziecięce [odzież], odzież niemowlęca,
obuwie dla niemowląt, śliniaki dla niemowląt [niepapierowe],
bielizna dla niemowląt, wyprawki dla niemowląt, nakrycia
głowy dla dzieci, koszulki dla dzieci, majtki dziecięce [odzież],
majtki dla niemowląt, pajacyki dla dzieci [odzież], kurtki,
płaszcze, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla
niemowląt, ubranka do wózka [kombinezony niemowlęce],
letnie ubranka dla dzieci, kostiumy kąpielowe dla dzieci, sukienki dla niemowląt i małych dzieci, kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, skarpetki dla niemowląt i małych
dzieci, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci,
koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, spodnie, spódnico-spodnie, spódnice, spodnie
dziecięce, body niemowlęce, powijaki dla niemowląt, pieluszki materiałowe, otulacze do pieluch, pieluchy [pieluszki
dziecięce], przykrycia na łóżka, kołdry, bielizna pościelowa
dla niemowląt, kocyki dziecięce, koce dla niemowląt, koce
do łóżeczek dziecięcych, kocyki dla niemowląt [rożki], narzuty do łóżeczek dziecięcych, osłony do łóżek dziecięcych
[pościel], prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, śpiworki dla
niemowląt, śpiworki z kapturem dla niemowląt, ręczniki dla
dzieci, ręczniki [tekstylne] dla niemowląt, płótno do przewijania niemowląt.
(210)
(731)
(540)
(540)

516280
(220) 2020 07 21
BIELSKA EWA EVLEK, Gogolin
(znak słowno-graficzny)
MEDESTICA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.13.01
(510), (511) 44 aromaterapia, badania przesiewowe, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], chirurgia plastyczna, depilacja woskiem, fizjoterapia, implantacja (wszczepianie) włosów, manicure, masaż, opieka pielęgniarska,
ośrodki zdrowia, placówki rekonwalescencji, pomoc me-
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dyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
porady w zakresie farmakologii, przekłuwanie ciała, salony piękności, sanatoria (usługi -), sporządzanie leków
recepturowych przez farmaceutów, szpitale, tatuowanie,
terapia mowy, usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria
medyczne, usługi dentystyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi kuracji
uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi
medyczne, usługi optyczne, usługi ortodontyczne, usługi
saun, usługi solariów, usługi terapeutyczne, usługi wizażystów, wypożyczanie sprzętu medycznego.
516292
(220) 2020 07 22
LACTALIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYPRODUKOWANO W POLSCE Z POLSKIEGO MLEKA
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.16, 19.07.01
(510), (511) 29 produkty mleczne, produkty mleczne fermentowane do picia, twaróg naturalny do smarowania
i do wypieków, twaróg mielony, jogurty, jogurty smakowe,
śmietana, kefir naturalny, kefiry smakowe, zsiadłe mleko, maślanka naturalna, maślanki smakowe, mleko świeże, mleko
świeże o przedłużonym terminie przydatności do spożycia,
mleka smakowe, serwatka, śmietana, napoje mleczne lub
na bazie mleka, napoje energetyzujące (energy-drinki) na bazie mleka, biały ser z chudego mleka [quark], sery niedojrzewające, serki i twarogi homogenizowane naturalne i smakowe, desery mleczne, 30 jogurt mrożony [lody spożywcze],
napoje czekoladowe, kakaowe i kawowe z mlekiem, lody,
puddingi, sorbety, 35 usługi w zakresie detalicznej i hurtowej
sprzedaży mleka, jego przetworów i wszelkich produktów
mlecznych, sprzedaż poprzez sieć Internet (e-sklep) mleka
i jego przetworów oraz produktów mlecznych, produktów
mlecznych fermentowanych do picia, twarogu naturalnego
do smarowania i do wypieków, twarogu mielonego, jogurtów, jogurtów smakowych, śmietany, kefiru naturalnego,
kefirów smakowych, zsiadłego mleka, maślanki naturalnej,
maślanek smakowych, mleka świeżego, mleka świeżego
o przedłużonym terminie przydatności do spożycia, mlek
smakowych, serwatki, napojów mlecznych lub na bazie mleka, napojów energetyzujących (energy-drinków) na bazie
mleka, białego sera z chudego mleka [quark], serów niedojrzewających, serków i twarogów homogenizowanych naturalnych smakowych oraz deserów mlecznych.
516294
(220) 2020 07 22
GROUND FROST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) GF GROUND FROST

(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 audyt przedsiębiorstw, rachunkowość, księgowość i audyt, 36 doradztwo w sprawach finansowych.
(210) 516300
(220) 2020 07 22
(731) LIPKA SEBASTIAN, Boguszów-Gorce
(540) (znak słowny)
(540) Baublock
(510), (511) 37 usługi budowlane, doradztwo inżynieryjne
(usługi budowlane), doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi budowlane], dostarczanie informacji z zakresu przemysłu budowlanego, informacja o najmie sprzętu
budowlanego, konsultacje budowlane, naprawa lub konserwacja sprzętu budowlanego, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, naprawa maszyn budowlanych i sprzętu
budowlanego, naprawcze roboty budowlane, podziemne
prace budowlane w zakresie systemu rur, podziemne prace
budowlane w zakresie instalowania rur, podwodne prace
budowlane i konstrukcyjne, prace budowlane w zakresie
konstrukcji stalowych, usługi budowlane i konstrukcyjne,
usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane
w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, usługi doradztwa
budowlanego, usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac
budowlanych], usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, usuwanie gruzu
z budynków [usługi budowlane], wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego
i konserwacyjnego, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu konstrukcyjnego i budowlanego.
(210) 516307
(220) 2020 07 22
(731) LISIŃSKA IZABELA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) ROOTSIE
(510), (511) 3 środki toaletowe, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, kosmetyki do makijażu, mydła i żele, preparaty do kąpieli, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do włosów,
preparaty do depilacji i golenia, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania,
środki zapachowe do celów domowych, preparaty do prania, środki ścierne i polerskie, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
świadczone on-line w zakresie następujących towarów:
środki toaletowe, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
kosmetyki do makijażu, mydła i żele, preparaty do kąpieli,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do włosów, preparaty do depilacji i golenia, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki zapachowe
do celów domowych, preparaty do prania, środki ścierne
i polerskie, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w zakre-
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sie akcesoriów mody, usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące
odzież, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami
zapachowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie
towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, planowanie i prowadzenie targów handlowych,
wystaw i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych, administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, organizowanie konsumenckich
programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, zarządzanie relacjami z klientami,
zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwienia
uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez
korzystanie z rabatowych kart członkowskich, dystrybucja
drukowanych materiałów reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów,
materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych,
dystrybucja próbek reklamowych, dystrybucja produktów
do celów reklamowych, dystrybucja prospektów i próbek
do celów reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tekstów reklamowych, dystrybucja
ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych,
dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja ulotek reklamowych, organizowanie dystrybucji próbek reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie produktów
do celów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, rozpowszechnianie
reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, rozprowadzanie próbek dla celów reklamowych, usługi reklamowe w zakresie reklamy bezpośredniej świadczone
w ramach korespondencji masowej, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, wynajem billboardów,
wynajem czasu na emisję reklam w kinach, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem
materiałów reklamowych, wynajem pomocy reklamowych,
wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych,
wynajem powierzchni reklamowej w broszurach, wynajem
powierzchni reklamowej na stronach internetowych, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych,
wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem

Nr ZT41/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

przestrzeni reklamowej on-line, wynajem przestrzeni reklamowych w Internecie na potrzeby ogłoszeń o pracę, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, gromadzenie danych,
przetwarzanie danych.
(210) 516319
(220) 2020 07 22
(731) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) ZAMKOWA WÓDKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
516346
(220) 2020 07 23
GMINNY OŚRODEK KULTURY W DOBRZENIU
WIELKIM, Dobrzeń Wielki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Seniorita
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 03.01.08, 03.01.16, 26.01.01
(510), (511) 18 smycze dla zwierząt, odzież dla zwierząt,
uprzęże dla zwierząt, obroże dla zwierząt, nosidełka dla
zwierząt (torby), 20 posłania dla zwierząt, poduszki dla zwierząt domowych, budy dla zwierząt domowych, przenośne
posłania dla zwierząt domowych, posłania dla zwierząt domowych, meble dla zwierząt domowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

516484
(220) 2020 07 27
BAZAROV BOGDAN, Imielin
(znak słowno-graficzny)
Gravity CAlcium CAst inside BEFORCE Energy

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.07.01, 27.05.01, 07.11.10, 26.13.25
(510), (511) 9 akumulatory samochodowe, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa akumulatorów samochodów.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 29.01.12, 02.03.08, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05
(510), (511) 41 administrowanie [organizacja] działalnością
kulturalną.
516427
(220) 2020 07 24
DIATTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Daily BOX Catering Dietetyczny
(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17,
26.04.02, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 43 usługi cateringowe, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(210)
(731)
(540)
(540)

516434
(220) 2020 07 24
NOWAKIEWICZ ANNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
OH CHARLIE LUXURY PET ACCESSORIES

516498
(220) 2020 07 27
FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź
(znak słowno-graficzny)
AYURVEDA ORGANIC DRINK

(531) 05.03.11, 05.03.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki
warzywne.
(210)
(731)
(540)
(540)

516501
(220) 2020 07 27
SŁOMIŃSKA MAGDALENA COSMOSPA, Tuchola
(znak słowno-graficzny)
Cosmo SPA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 02.03.16, 02.03.23
(510), (511) 3 kosmetyki, aromaty (olejki aromatyczne), preparaty do demakijażu, dezodoranty do użytku osobistego (wyroby perfumeryjne), mydła dezodoryzujące, esencje eteryczne,
sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, korund (ścierniwo), maseczki kosmetyczne,
mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, fotony do celów kosmetycznych, maseczki
kosmetyczne, olejek migdałowy, mleczko migdałowe do celów
kosmetycznych, mydła, olejki do celów kosmetycznych, perfumy, pomady do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, tlenek glinu (ścierniwo), tłuszcze do celów kosmetycznych, woda toaletowa, woda zapachowa, wosk
do depilacji, zestawy kosmetyków, 5 preparaty farmaceutyczne,
sole do kąpieli do celów leczniczych, kąpiele lecznicze, sole
do kąpieli mineralnych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, mydła lecznicze, mydła dezynfekujące, 44 aromaterapia, salony fryzjerskie, salony piękności, usługi wizażu.
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516504
(220) 2020 07 27
FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź
(znak słowno-graficzny)
KOPI LUWAK

(210)
(731)
(540)
(540)
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516506
(220) 2020 07 27
FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź
(znak słowno-graficzny)
TERERE

(531) 03.01.06, 05.07.27, 27.05.01
(510), (511) 30 kawa, napoje na bazie kawy.
(210)
(731)
(540)
(540)

516505
(220) 2020 07 27
ŚWIĆ MARCIN MS DEVELOPMENT, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
HARDWARE DIRECT

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, programy i oprogramowanie
komputerowe, urządzenia do przetwarzania informacji, współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania danych,
dźwięku i obrazu, elektryczne urządzenia sterownicze, urządzenia do przetwarzania danych, aparatura do komunikacji
sieciowej, komputery, tablety, komputerowe stacje robocze,
serwery komputerowe, obudowy serwerowe, dyski twarde,
macierze dyskowe, monitory, części i akcesoria komputerowe,
kontrolery RAID, sieciowe pamięci masowe (NAS), szafy przeznaczone do zainstalowania w nich komputerów, szafy serwerowe, komputerowe przełączniki sieciowe, zasilacze, zasilacze
sieciowe, zasilacze awaryjne, okablowanie komputerowe, okablowanie sieciowe, okablowanie elektryczne, systemy gaśnicze,
urządzenia pomiarowe i kontrolne stosowane w technologii
klimatyzacyjnej, 35 usługi reklamowe, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych, usługi konsultacji biznesowych,
wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych
bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, skomputeryzowane zarządzanie danymi, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej
przesyłanej przy pomocy sieci internetowej, usługi sprzedaży
oprogramowania, sprzętu komputerowego, części i akcesoriów
komputerowych, serwerów i wyposażenia serwerowni, okablowania i osprzętu elektrycznego, 37 usługi instalowania, naprawy i konserwacji serwerów, sieci komputerowych, komputerów
i związanych z nimi urządzeń peryferyjnych, 42 usługi programowania komputerowego, projektowanie oprogramowania,
hosting serwerów, administracja serwerów, oprogramowanie
jako usługa, administrowanie stronami internetowymi, usługi
wdrażania systemów komputerowych, projektowanie, serwisowanie i modernizacja systemów komputerowych, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie oprogramowania,
komputerów i sieci komputerowych, wynajmowanie miejsca
na serwerach, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów i sieci komputerowych, wynajem sprzętu i oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych z komputerów,
instalacja, konserwacja, powielanie, aktualizacja, projektowanie,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(531) 11.03.14, 11.03.25, 27.05.01
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, herbaty lecznicze, herbaty odchudzające do celów leczniczych,
herbaty z ziół do celów medycznych, zioła lecznicze, zioła
do palenia do celów leczniczych, nalewki i napary do celów leczniczych, okłady, kompresy, balsamy do celów leczniczych, kadzidełka do odstraszania owadów, 30 herbaty,
napoje na bazie herbaty, kawa, kawa nie palona, kawa nienaturalna, substytuty kawy, miód: wielokwiatowy, ze spadzi
iglastej, gryczany, lipowy, przyprawy, zielenina jako przyprawy, aromaty inne niż oleje esencyjne, aromaty do napojów
inne niż oleje esencyjne.
(210) 516507
(220) 2020 07 28
(731) ZIMNOCH MACIEJ, Tykocin
(540) (znak słowny)
(540) VETBULANS
(510), (511) 39 usługi ratownictwa zwierząt [transport],
usługi ratownictwa zwierząt domowych, transport zwierząt domowych, transport zwierząt, 44 usługi weterynaryjne, chirurgia, chirurgia weterynaryjna, kliniki dla zwierząt,
dostarczanie informacji weterynaryjnych, specjalistyczne
doradztwo w zakresie usług weterynaryjnych, sterylizacja
zwierząt, udzielanie informacji dotyczących usług weterynaryjnych, usługi chirurgii weterynaryjnej, usługi informacji weterynaryjnej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi
doradcze związane z opieką nad zwierzętami domowymi,
usługi szpitali dla zwierząt domowych, weterynaryjne usługi
doradcze, usługi weterynaryjne i rolnicze, stomatologia weterynaryjna.
516509
(220) 2020 07 28
IDEA HR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) idea HR GROUP

(210)
(731)
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(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 biura pośrednictwo pracy, agencje zatrudnienia, doradztwo dotyczące zatrudnienia, agencje zatrudnienia tymczasowego, usługi doradcze dotyczące zatrudnienia,
konsultacje w zakresie zatrudnienia, dostarczanie informacji
o zatrudnieniu, doradztwo w zakresie zatrudnienia, znajdowanie zatrudnienia dla personelu, doradztwo i konsultacje
dotyczące zatrudnienia, usługi doradcze w zakresie zatrudnienia, zarządzanie personelem, spełnianie funkcji działu
kadr dla osób trzecich, usługi w zakresie sporządzania listy
płac, sporządzanie listy płac dla osób trzecich, 41 szkolenia
w zakresie możliwości zatrudnienia, udostępnianie kursów
szkoleniowych dla młodych ludzi przygotowujących do zatrudnienia, szkolenia personelu, szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, usługi
edukacyjne dla kadry kierowniczej, doradztwo zawodowe
i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], usługi
szkolenia zawodowego, szkolenie w zakresie umiejętności
biznesowych, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania,
przekazywanie know-how [szkolenia], organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], usługi nauczania umiejętności komunikacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

516516
(220) 2020 07 28
BRACISZEWSKI MICHAŁ ECOLAM, Poznań
(znak słowno-graficzny)
seablu

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna.
516520
(220) 2020 07 28
STRZELCZYK KRYSTIAN FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA SAK, Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TATTOO SHOP Silesia ART DESIGN QUALITY
(210)
(731)

(540) BARBER SHOP Silesia CUT SHAVE STYLE

(531) 14.07.20, 27.01.06, 02.09.12, 26.01.01
(510), (511) 3 balsamy do brody, balsamy do włosów, farby
do włosów, farby do brody, kosmetyczne płyny do włosów,
kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kosmetyki do włosów,
kremy do włosów, lakier do włosów, maseczki do włosów,
odżywki do włosów, olejek do włosów, olejki do brody, pasta
do stylizacji włosów, pianka do włosów, płyny do włosów,
preparaty kosmetyczne do włosów, preparaty do pielęgnacji
brody, produkty do układania włosów dla mężczyzn, szampony, toniki do włosów, wosk do włosów, żele do włosów,
preparaty do golenia, preparaty kosmetyczne po goleniu,
35 usługi handlu detalicznego związane z preparatami
do włosów, usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi
dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
do pielęgnacji dla ludzi, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, 44 doradztwo
dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, salony fryzjerskie, fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, konsultacje
dotyczące kosmetyków, higiena i pielęgnacja urody, kuracje
do włosów, męskie salony fryzjerskie, ścinanie włosów, stylizacja, układanie włosów, udzielanie informacji w dziedzinie
stylizacji włosów, mycie włosów szamponem, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, salony fryzjerskie,
usługi farbowania włosów, usługi fryzjerskie, usługi kręcenia
włosów, usługi obcinania włosów, usługi męskich salonów
fryzjerskich, usługi salonów fryzjerskich, usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi w zakresie pielęgnacji włosów,
usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, zabiegi kosmetyczne dla włosów.
516522
(220) 2020 07 28
DOMENA MĄCZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) stan.eco
(210)
(731)

(531) 27.01.06, 03.07.17, 14.07.99
(510), (511) 44 ozdabianie ciała, usługi w zakresie ozdabiania
ciała, przekłuwanie ciała, salony tatuażu, tatuowanie, usługi
w zakresie kolczykowania ciała (piercing), usługi w zakresie
tatuażu.
516521
(220) 2020 07 28
STRZELCZYK KRYSTIAN FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA SAK, Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(531) 02.09.01, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów
produkcyjnych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, materiały filtracyjne [chemiczne,
mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały],
mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności i napojów, podłoża hodowlane, nawozy
i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, preparaty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, skrobia przeznaczona dla procesów
produkcyjnych i przemysłu, sole do celów przemysłowych,
substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce
naturalne, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, żywice
sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, tworzywa sztuczne w postaci surowców,
tworzywa sztuczne w postaci nieprzerobionej, tworzywa
sztuczne w postaci surowej, żywice syntetyczne i nieprzetworzone, 2 barwniki, koloranty, pigmenty i tusze, powłoki,
rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok, barwników i tuszów, żywice naturalne w stanie surowym, naturalne surowe żywice, żywice naturalne, 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, środki toaletowe,
wosk krawiecki i szewski, preparaty toaletowe, kosmetyki,
proszki do prania, preparaty do prania, detergenty, preparaty do zmywania naczyń, preparaty myjące, preparaty
wybielające, środki czyszczące, środki czyszczące do celów
gospodarstwa domowego, środki do polerowania, 4 energia elektryczna, mieszaniny pochłaniające kurz, paliwa i materiały oświetleniowe, smary, przemysłowe tłuszcze, woski
i płyny, kompozycje wiążące pył, mieszaniny pochłaniające
kurz, nawilżające i wiążące, preparaty wiążące kurz, 5 preparaty i artykuły higieniczne, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie, odzież, 29 jaja ptasie i produkty z jaj,
mięso i wyroby mięsne, nabiał i substytuty nabiału, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, oleje i tłuszcze jadalne,
potrawy gotowe, przetworzone owoce, grzyby, warzywa,
orzechy i nasiona roślin strączkowych, ryby, owoce morza
i mięczaki, nieżywe, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, oleje
i tłuszcze, 30 dania gotowe i wytrawne przekąski, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty
pszczele, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy
i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada
i desery, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 31 karmy i pasze dla
zwierząt, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze
i leśne, przynęta, niesztuczna, ściółka dla zwierząt, żywe
zwierzęta, organizmy do hodowli, 32 bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe, piwo
i produkty piwowarskie, napoje odalkoholizowane, napoje
orzeźwiające, 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie: detergentów, kosmetyków, suplementów diety, odzieży, olejów,
potraw gotowych, żywności, wyrobów piekarniczych, piwa
i napojów bezalkoholowych, usługi handlu detalicznego
i hurtowego on-line w zakresie: detergentów, kosmetyków,
suplementów diety, odzieży, olejów, potraw gotowych,
żywności, wyrobów piekarniczych, piwa i napojów bezalkoholowych, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, reklama i usługi reklamowe, reklama i marketing, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), usługi
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reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
bloga, usługi współpracy z blogerami, publikowanie druków do celów reklamowych, publikowanie druków do celów reklamowych w postaci elektronicznej, publikowanie
literatury reklamowej, publikowanie materiałów i tekstów
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line, publikowanie
tekstów reklamowych, 41 publikowanie, sprawozdawczość
i pisanie tekstów, tłumaczenia, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja,
rozrywka i sport, tłumaczenia językowe, usługi w zakresie
tłumaczeń pisemnych, usługi pisania blogów, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie, publikowanie arkuszy informacyjnych, publikowanie
czasopism, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie,
publikowanie dokumentów, publikowanie dokumentów
z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw
socjalnych, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie druków, również w formie elektronicznej, innych niż
do celów reklamowych, publikowanie druków w formie
elektronicznej w Internecie, publikowanie druków w formie elektronicznej, publikowanie drukowanych materiałów
edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów
edukacyjnych, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie elektroniczne, publikowanie fotografii,
publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie gazety dla klientów w Internecie, publikowanie
katalogów dotyczących turystyki, publikowanie katalogów
dotyczących podróży, publikowanie książek, publikowanie
książek, czasopism, publikowanie książek dotyczących ligi
rugby, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie
książek i czasopism elektronicznych on-line, publikowanie
książek i recenzji, publikowanie książek instruktażowych,
publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, publikowanie książek z nutowym zapisem muzyki,
publikowanie książek związanych z technologią informacyjną, publikowanie książek związanych z programami telewizyjnymi, publikowanie książek związanych z rozrywką,
publikowanie literatury instruktażowej, publikowanie magazynów konsumenckich, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, publikowanie materiałów
drukowanych innych niż teksty reklamowe, publikowanie
materiałów drukowanych innych niż teksty reklamowe,
w formie elektronicznej, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie materiałów multimedialnych on-line, publikowanie materiałów na magnetycznych
lub optycznych nośnikach danych, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie
naukowych czasopism informacyjnych, publikowanie multimedialne książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie plakatów, publikowanie
podręczników, publikowanie przewodników edukacyjnych
i szkoleniowych, publikowanie recenzji, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie
tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej innych
niż do celów reklamowych, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, publikowanie ulotek, udzielanie informacji związanych z publikowaniem, usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych.
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516527
(220) 2020 07 28
WĄS GRZEGORZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GIEWU, Brzezie
(540) (znak słowny)
(540) alert
(510), (511) 32 napoje orzeźwiające, napoje bezalkoholowe,
bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, piwo i produkty piwowarskie, napoje odalkoholizowane, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub
warzyw, napoje sportowe wzbogacane proteinami.
(210)
(731)

516534
(220) 2020 07 28
NEW TRENDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEW TRENDY
(210)
(731)

(531) 27.05.05, 26.04.09, 26.11.07, 26.11.01
(510), (511) 11 akcesoria łazienkowe, bidety, deski sedesowe, dozowniki środków odkażających w toaletach, hydranty, kabiny prysznicowe, krany, muszle klozetowe, muszle
klozetowe [WC], natryski, prysznice, podgrzewacze wody,
spłuczki ustępowe, umywalki [części instalacji sanitarnych],
urządzenia do celów sanitarnych, urządzenia do suszenia rąk
do toalet, wanny, wanny spa, zbiorniki do płuczek ustępowych, 20 dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, lustra
(srebrzone szkło), meble łazienkowe, osprzęt niemetalowy
do mebli, szkło srebrzone [lustra], umywalki obudowane
szafką, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych
do mebli, 21 dozowniki do ręczników papierowych, dozowniki mydła, dozowniki papieru toaletowego, gąbki toaletowe,
gumowe zbieraki [ręczne] do czyszczenia okien, miseczki,
mydelniczki, naczynia ceramiczne, szczotki do misek klozetowych.
516538
(220) 2020 07 28
SKRZYPCZYK KAROLINA KINGWAY EUROPE
MACHINERY, Popów
(540) (znak słowny)
(540) DYNAMIC
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, maszyny
budowlane, maszyny do budowy dróg, maszyny budowlane do konstrukcji betonowych, maszyny rolnicze, maszyny
wibracyjne [rolnicze maszyny], maszyny rolkowe [przenośniki], maszyny rolnicze do orki, maszyny rolnicze do kultywacji,
maszyny rolnicze do siania, maszyny rolnicze do nawożenia,
opielacze rolnicze mechaniczne [maszyny], maszyny rolnicze do kultywacji ziemi, maszyny rolnicze do uprawiania ziemi, maszyny rolnicze do zbierania plonów, maszyny rolnicze
do zbierania trawy, maszyny rolnicze w postaci przyczep,
maszyny rolnicze do przycinania trawy, maszyny do użytku w rolnictwie, maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze
i leśne, maszyny do uprawiania ziemi do użytku rolniczego,
opryskiwacze [maszyny] rozpylające herbicydy do użytku
(210)
(731)
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w rolnictwie, opryskiwacze [maszyny] rozpylające środki
grzybobójcze do użytku w rolnictwie, opryskiwacze [maszyny] rozpylające środki owadobójcze do użytku w rolnictwie,
maszyny do robót ziemnych, równiarki [maszyny do robót
ziemnych], ładowarki [maszyny do robót ziemnych], maszyny do robót przy fundamentach, zrywarki [maszyny do robót ziemnych], koparki |maszyny do robót ziemnych], koparki
(czerparki) [maszyny do robót ziemnych], pojazdy budowlane, inne niż do celów transportowych, maszyny ogrodnicze,
kafary [maszyny], rozdrabniacze [maszyny], maszyny wydobywcze, świdry [maszyny], maszyny wytrząsające, maszyny montażowe, wygładzarki [maszyny], maszyny kruszące,
pogłębiacze [maszyny], transportery [maszyny], siewniki
[maszyny], maszyny transportowe, maszyny dźwigowe, wibracyjne separatory [maszyny], rolnicze maszyny rozprowadzające, maszyny umieszczające beton, koparki (czerparki)
[maszyny], maszyny do mieszania, maszyny do rozprowadzania, narzędzia ogrodnicze [maszyny], koparki, koparki będące maszynami samobieżnymi, koparki będące ruchomymi
maszynami, koparki do rowów [maszyny], ładowarki [maszyny], ładowarki [przenośniki], walce drogowe, walce ogrodowe [maszyny], walce drogowe [pojazdy], walce do gładzenia
[maszyny], dźwigi, dźwigi budowlane, dźwigi towarowe,
wibratory do betonu, urządzenia wibracyjne, zagęszczacze,
maszyny do zagęszczania gruntu, maszyny do zagęszczania, maszyny do mieszania betonu, kontenery i mieszarki
w jednym do produkcji betonu, pompy do betonu, maszyny do wykańczania betonu, maszyny do cięcia, maszyny
do cięcia pniaków, maszyny do cięcia płyt, maszyny do cięcia
trawników, maszyny do cięcia na wióry, maszyny do cięcia
drewna na wióry, ładowarki [maszyny], ładowarki [maszyny
do robót ziemnych], ładowarki [przenośniki], podnośniki
[urządzenia], podnośniki hydrauliczne, podnośniki pneumatyczne, podnośniki samochodowe, podnośniki platformowe,
podnośniki do ładunków, podnośniki mechaniczne i hydrauliczne, pneumatycznie obsługiwane podnośniki [maszyny],
podnośniki do użytku z pojazdami, elektryczne podnośniki
do przemieszczania, parkowania i przechowywania pojazdów lądowych, dźwigi, dźwigi załadowcze, dźwigi budowlane, dźwigi towarowe, wyciągi [dźwigi], 12 ładowarki [wózki
widłowe], mobilne wózki widłowe, wózki widłowe mogące
poruszać się po każdym terenie, ciągniki, ciągniki siodłowe,
traktory, ciągniki, ciągniki do celów rolniczych, ciągniki siodłowe z naczepą, ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep,
mobilne wózki widłowe, taczki, taczki ręczne, podnośniki
widłowe, podnośniki widłowe i ich części konstrukcyjne.
516540
(220) 2020 07 28
SKRZYPCZYK KAROLINA KINGWAY EUROPE
MACHINERY, Popów
(540) (znak słowny)
(540) ZIPPER
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, maszyny budowlane, maszyny do budowy dróg, maszyny
budowlane do konstrukcji betonowych, maszyny rolnicze,
maszyny wibracyjne [rolnicze maszyny], maszyny rolkowe
[przenośniki], maszyny rolnicze do orki, maszyny rolnicze
do kultywacji, maszyny rolnicze do siania, maszyny rolnicze
do nawożenia, opielacze rolnicze mechaniczne [maszyny],
maszyny rolnicze do kultywacji ziemi, maszyny rolnicze
do uprawiania ziemi, maszyny rolnicze do zbierania plonów, maszyny rolnicze do zbierania trawy, maszyny rolnicze
w postaci przyczep, maszyny rolnicze do przycinania trawy, maszyny do użytku w rolnictwie, maszyny i urządzenia
rolnicze, ogrodnicze i leśne, maszyny do uprawiania ziemi
(210)
(731)
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do użytku rolniczego, opryskiwacze [maszyny] rozpylające
herbicydy do użytku w rolnictwie, opryskiwacze [maszyny]
rozpylające środki grzybobójcze do użytku w rolnictwie,
opryskiwacze [maszyny] rozpylające środki owadobójcze
do użytku w rolnictwie, maszyny do robót ziemnych, równiarki [maszyny do robót ziemnych], ładowarki [maszyny
do robót ziemnych], maszyny do robót przy fundamentach,
zrywarki [maszyny do robót ziemnych], koparki |maszyny
do robót ziemnych], koparki (czerparki) [maszyny do robót
ziemnych], pojazdy budowlane inne niż do celów transportowych, maszyny ogrodnicze, kafary [maszyny], rozdrabniacze [maszyny], maszyny wydobywcze, świdry [maszyny],
maszyny wytrząsające, maszyny montażowe, wygładzarki [maszyny], maszyny kruszące, pogłębiacze [maszyny],
transportery [maszyny], siewniki [maszyny], maszyny
transportowe, maszyny dźwigowe, wibracyjne separatory
[maszyny], rolnicze maszyny rozprowadzające, maszyny
umieszczające beton, koparki (czerparki) [maszyny], maszyny do mieszania, maszyny do rozprowadzania, narzędzia
ogrodnicze [maszyny], koparki, koparki będące maszynami
samobieżnymi, koparki będące ruchomymi maszynami, koparki do rowów [maszyny], ładowarki [maszyny], ładowarki
[przenośniki], walce drogowe, walce ogrodowe [maszyny],
walce drogowe [pojazdy], walce do gładzenia [maszyny],
dźwigi, dźwigi budowlane, dźwigi towarowe, wibratory
do betonu, urządzenia wibracyjne, zagęszczacze, maszyny
do zagęszczania gruntu, maszyny do zagęszczania, maszyny do mieszania betonu, kontenery i mieszarki w jednym
do produkcji betonu, pompy do betonu, maszyny do wykańczania betonu, maszyny do cięcia, maszyny do cięcia pniaków, maszyny do cięcia płyt, maszyny do cięcia
trawników, maszyny do cięcia na wióry, maszyny do cięcia
drewna na wióry, ładowarki [maszyny], ładowarki [maszyny
do robót ziemnych], ładowarki [przenośniki], podnośniki
[urządzenia], podnośniki hydrauliczne, podnośniki pneumatyczne, podnośniki samochodowe, podnośniki platformowe, podnośniki do ładunków, podnośniki mechaniczne
i hydrauliczne, pneumatycznie obsługiwane podnośniki
[maszyny], podnośniki do użytku z pojazdami, elektryczne
podnośniki do przemieszczania, parkowania i przechowywania pojazdów lądowych, dźwigi, dźwigi załadowcze,
dźwigi budowlane, dźwigi towarowe, wyciągi [dźwigi],
12 ładowarki [wózki widłowe], mobilne wózki widłowe,
wózki widłowe mogące poruszać się po każdym terenie,
ciągniki, ciągniki siodłowe, traktory, ciągniki, ciągniki do celów rolniczych, ciągniki siodłowe z naczepą, ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep, mobilne wózki widłowe, taczki,
taczki ręczne, podnośniki widłowe, podnośniki widłowe
i ich części konstrukcyjne.
516553
(220) 2020 07 29
ZAKŁADY CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNE VIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSTEOVIS

(210)
(731)

Nr ZT41/2020

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.05.01, 26.05.15, 26.05.18, 03.11.02
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi,
preparaty witaminowe i mineralne.
(210)
(731)
(540)
(540)

516571
(220) 2020 07 30
JESIOTR ŁUKASZ, Józefów
(znak słowno-graficzny)
#RYBKAATEAM

(531) 03.09.24, 27.05.02
(510), (511) 25 artykuły odzieżowe w stylu sportowym,
odzież sportowa, 41 treningi zdrowotne i treningi fitness,
usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej],
usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, usługi w zakresie treningu fizycznego, usługi siłowni związane z treningiem siłowym, udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej
on-line, udostępnianie informacji dotyczących treningu
fitness za pomocą portalu on-line, usługi klubów zdrowia
[zdrowie i ćwiczenia fizyczne], 43 obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
usługi cateringu zewnętrznego, 44 doradztwo w zakresie
dietetyki i odżywiania.
516600
(220) 2020 07 30
KAPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzezawa
(540) (znak słowny)
(540) Pietschowski
(510), (511) 3 chusteczki nasączone środkiem do nabłyszczania skóry, krem do butów, kremy konserwujące do skóry, wosk do obuwia, pasty i kremy do butów, preparaty
czyszczące do skóry [materiału], spraye do obuwia, środki
do czyszczenia obuwia [preparaty], środki konserwujące
do skóry, środki w aerozolu do obuwia, gąbki nasączone mydłem, mydła, mydła do rąk, mydła przeciwpotowe do stóp,
mydła toaletowe, mydła w kremie, mydła w płynie, mydło
przemysłowe, mydła w postaci żelu, roztwory mydła, środki
do mycia rąk, żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, preparaty do mycia rąk, wosk szewski, smoła szewska, preparaty toaletowe, 25 obuwie, wkładki do obuwia,
wkładki do obuwia, nie do celów ortopedycznych, wkładki
pod piętę, wytłaczane podeszwy kauczukowe lub z tworzyw sztucznych, wytłaczane obcasy kauczukowe lub z tworzyw sztucznych, usztywniacze do obuwia, środki antypoślizgowe do butów, sandały, pośrednie warstwy podeszwy,
podeszwy do naprawy obuwia, podeszwy butów, paski
do butów, osłonki na obcasy, okucia metalowe do obuwia,
ochronne metalowe okucia do obuwia, obuwie [z wyjątkiem
obuwia ortopedycznego], noski [części obuwia], napiętki
do obuwia, czubki do butów, cholewki do obuwia, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, 26 sznurówki, dziurki przy butach, gumowe lub silikonowe przywieszki do butów, guziki
nitowane, haczyki do obuwia, igły rymarskie, igły szewskie,
klamry do pasków, metalowe zapięcia do obuwia, napy
[zapięcia] do butów, ozdobne plakietki, ozdoby do obuwia,
(210)
(731)
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ozdoby do obuwia wykonane z tworzyw sztucznych, rzepy
w postaci taśm, sprzączki do pasków, nie z metalu szlachetnego, do odzieży, sznurowadła do butów, tasiemki imienne
z materiału do znakowania odzieży, uchwyty do zamków
błyskawicznych, wymienne zestawy dodatków do obuwia,
niemetalowe, zamki błyskawiczne, zamki błyskawiczne
z tworzyw sztucznych, zapięcia do obuwia, 35 doradztwo
w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, nadzór nad działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego,
pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich,
usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych
za pomocą Internetu, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni i punktów sprzedaży
detalicznej, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie części
galanterii do obuwia oraz preparatów i kremów do skóry,
administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej,
dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, pozyskiwanie
kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, reklamowanie towarów innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne
obejrzenie i porównanie towarów tych dostawców, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron
internetowych, informacja marketingowa, marketing ukierunkowany, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich,
promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie,
promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie materiałów
reklamowych on-line, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, usługi reklamowe, w tym reklama
on-line w sieci komputerowej.
516607
(220) 2020 07 30
GAWROŃSKI WOJCIECH WOJCIECH GAWROŃSKI KOREPETYCJE W BUDOWNICTWIE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MrBeton
(510), (511) 41 edukacja [nauczanie].
(210)
(731)

516621
(220) 2020 07 30
DROBOTKO MAKSYM TRADE BRIDGE
INTERNATIONAL, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) PERMANENT BOUTIQUE BY TETIANA DROBOTKO
(510), (511) 44 usługi kosmetyczne, usługi kosmetycznej
pielęgnacji ciała, zabiegi kosmetyczne, usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi doradztwa w zakresie makijażu, kosmetyczny zabieg laserowy
skóry, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, zabiegi
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi w zakresie porad
kosmetycznych, salony piękności, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi w zakresie ozdabiania
ciała, salony tatuażu, laserowe usuwanie tatuaży, usługi w zakresie tatuażu, kosmetyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, usługi w zakresie kosmetologii i dermatologii
estetycznej, usługi w zakresie medycyny estetycznej, usługi
leczenia blizn, usługi leczenia rozstępów, usługi usuwania
(210)
(731)

43

znamion i brodawek, usługi leczenia trądziku, usługi leczenia
zmian naczyniowych, usługi z zakresu fizjoterapii, usługi i doradztwo dotyczące pielęgnacji i modelowania sylwetki, usługi drenażu limfatycznego, usługi zabiegów na cellulit, usługi
zabiegów usuwania przebarwień skórnych, usługi zabiegów
z użyciem toksyny botulinowej, usługi zabiegów z użyciem
osocza bogatopłytkowego, usługi zabiegów z użyciem kwasu hialuronowego, usługi w zakresie mikropigmentacji, zabiegi dermatologiczne, zabiegi laserowe i dermatochirurgia.
(210) 516695
(220) 2020 08 03
(731) RYMASZEWSKA MONIKA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Amber Oriental
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, higiena
i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja urody
dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

516699
(220) 2020 08 04
STRZYŚ KATARZYNA SEPTEMO, Piekary Śląskie
(znak słowno-graficzny)
PICCA

(531) 08.07.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności
i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów
w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów
w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach
szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów,
restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje
samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących
restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie
informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje,
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków, pizzerie.
516701
(220) 2020 08 04
TO KASI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) INWESTUJ W GÓRACH Luksusowe Nieruchomości

(540) ARMARE

(531) 05.13.25, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, wynajem nieruchomości, timesharing nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, organizowanie wynajmu nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi
nabywania nieruchomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, organizacja najmu nieruchomości handlowych, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, usługi
doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne
dotyczące nieruchomości, organizowanie ograniczonej
własności nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości,
usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, doradztwo
w sprawach finansowych, planowanie inwestycji w nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, udzielanie
informacji dotyczących nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), biura pośrednictwa
handlu nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi badawcze dotyczące nabywania
nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku
nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi inwestowania w nieruchomości
komercyjne, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich,
nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, usługi
w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych,
usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości,
pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie
udziałów finansowych w nieruchomościach, usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, usługi
agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z lokalami biurowymi, usługi agencji w zakresie
sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków,
usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie
przedsiębiorstw, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, usługi
zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji
w zakresie nieruchomości, usługi wykazów nieruchomości
związanych z wynajmem domów i mieszkań, usługi agencji
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą
budynków, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z lokalami do handlu detalicznego, organizowanie umów
dzierżawy i najmu nieruchomości.

(531)

516705
(220) 2020 08 04
PAWLAK ANNA ARMARE STUDIO PROJEKTOWE,
Brużyczka Mała
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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26.05.01, 26.05.08, 26.05.16, 26.05.18, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, 37 nadzór budowlany, nadzór nad budowaniem konstrukcji, nadzór
nad robotami budowlanymi, nadzór budowlany na miejscu,
konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, nadzór
budowlany w zakresie projektów inżynierii wodno-lądowej,
usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, 42 usługi projektowania technicznego
związane z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, projektowanie techniczne, planowanie projektów technicznych,
opracowywanie projektów technicznych do projektów budowlanych, usługi opracowywania projektów technicznych,
oceny techniczne związane z projektowaniem, doradztwo
techniczne związane z projektowaniem, usługi projektowania technicznego wspomaganego komputerowo, projektowanie i planowanie techniczne systemów kanalizacyjnych,
projektowanie i planowanie techniczne oczyszczalni wody,
usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego, przygotowywanie raportów związanych z opracowaniami projektów technicznych do projektów budowlanych,
projektowanie i planowanie techniczne instalacji do ogrzewania, usługi projektowania technicznego związane z instalacjami do ogrzewania, usługi projektowania technicznego
związane z instalacjami do zaopatrzenia w wodę, usługi projektowania dotyczące instalowania akcesoriów sanitarnych,
projektowanie ogrzewania.
516706
(220) 2020 08 04
VAN DER VELDEN EWA RESTAURACJA ŻYCIE GRUZJI,
Kutno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Życie Gruzji Restauracja
(210)
(731)

(531) 08.07.02, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności
i napojów, oferowanie żywności i napojów w bistrach, bary,
bary przekąskowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi,
dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
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i transportem, oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości,
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków,
przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje oferujące
dania na wynos, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących
restauracji, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi kateringowe w zakresie
zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków, doradztwo kulinarne.
516714
(220) 2020 08 03
NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARAKIS Enterprise NASK

45

(540) Factory Park
(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty],
usługi hotelowe, usługi rezerwacji pokojów, wynajmowanie
zakwaterowania na pobyt czasowy.
516717
(220) 2020 08 03
TEAM PREVENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SQD alliance

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.03.02, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 alarmy, instalacje elektryczne do zdalnego
sterowania procesami przemysłowymi, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, urządzenia monitorujące, inne niż
do celów medycznych, wykrywacze (detektory), przyrządy
pomiarowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, mierniki,
urządzenia testujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia do przetwarzania danych, przyrządy obserwacyjne,
urządzenia do nauczania, urządzenia elektrodynamiczne
do zdalnego sterowania sygnałami, elektryczne instalacje
przeciwwłamaniowe, sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane], monitory [programy komputerowe], 35 komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, usługi w zakresie wywiadu
konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego,
38 transfer strumieniowy danych, 42 badania techniczne,
programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, analiza systemów komputerowych,
usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów,
oprogramowanie jako usługa (SaaS), usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej, chmura obliczeniowa, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi doradcze w dziedzinie technologii, doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, monitorowanie systemów komputerowych w celów wykrywania awarii,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych,
elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji
w celu wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, elektroniczne monitorowanie aktywności związanej z kartami
kredytowymi w celu wykrywania oszustw w Internecie,
platforma jako usługa(PaaS), tworzenie platform komputerowych, badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych,
45 usługi detektywistyczne.
(210) 516715
(220) 2020 08 03
(731) KURCZAB AGNIESZKA, Kraków
(540) (znak słowny)

(531) 24.15.01, 24.15.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 prowadzenie usług w zakresie: agencji informacji handlowej, analizy kosztów, analizy rynkowe, badania
opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania
działalnością gospodarczą, informacja o działalności gospodarczej, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, analiza kosztów, marketing, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, pośrednictwo pracy, pozyskiwanie informacji
o działalności gospodarczej, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, analizy rynku, targów, wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi doradcze i pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 41 prowadzenie
usług w zakresie: porady w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja, nauczanie, doradztwo zawodowe w zakresie
edukacji lub kształcenia, informacja o edukacji, informacja
o rekreacji, poprawianie kondycji poprzez kluby zdrowia,
kultura fizyczna, gimnastyka z instruktarzem, organizowanie
obozów sportowych, organizowanie zawodów sportowych,
usługi trenerskie, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi trenerskie,
informacje o wypoczynku, wypożyczanie sprzętu sportowego, instruktaże, organizowanie i prowadzenie i obsługa
konferencji oraz seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie
wystaw z dziedziny edukacji, edukacyjne pokazy innowacyjnych wyrobów i technologii, publikowanie książek, pisanie
tekstów innych niż reklamowe, fotoreportaże, 44 prowadzenie usług w zakresie: aromaterapia, chirurgia plastyczna,
detoksykacja po przedawkowaniu środków odurzających,
fizjoterapia, fizykoterapia, hospicja, usługi klinik medycznych,
masaż, usługi farmaceutów w zakresie sporządzania leków
recepturowych, masaż, opieka pielęgniarska medyczna,
opieka zdrowotna, salony piękności, placówki opieki medycznej, pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii,
usługi sanatoryjne, usługi sauny, usługi solaria, usługi terapeutyczne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi
klinik medycznych, usługi logopedyczne, usługi medycyny
alternatywnej, wypożyczanie sprzętu medycznego.
516787
(220) 2020 08 04
STACJA GRAWITACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) G

(531)

27.05.01, 26.04.01, 26.04.16, 26.04.18, 26.01.01, 26.01.03,
24.17.02
(510), (511) 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież, 28 wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, artykuły i sprzęt
sportowy, 35 doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie
franchisingu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami na zasadach franchisingu, 41 edukacja, rozrywka i sport, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 45 usługi prawne, porady
prawne w zakresie franchisingu, profesjonalne konsultacje
prawne dotyczące franchisingu.
516804
(220) 2020 08 05
COMFORTCITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COMFORT CITY FRESH PERSPECTIVE

(210)
(731)

(531)

06.07.04, 06.07.05, 07.01.08, 07.01.12, 27.05.01, 29.01.14,
26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 37 usługi budowlane, w tym usługi budowlano-remontowe w zakresie budynków i mostów, usługi instalacyjne, montaż rusztowań, usługi budowlane murarskie, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli oraz
instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, zakładanie stolarki
budowlanej, tynkowanie, sztukatorstwo, malowanie, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, usługi ogólnobudowlane w zakresie linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych, rozbiórka
budynków.
516809
(220) 2020 08 05
GIFTED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gifted.
(210)
(731)

Nr ZT41/2020

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 materiały drukowane, drukowany materiał promocyjny, kartki z życzeniami, kartki okolicznościowe na zawiadomienia i podziękowania, kartki rocznicowe, kartki świąteczne,
kartki urodzinowe, kartki z podziękowaniami, kartonowe pudełka na prezenty, opakowania na prezenty, papierowe torby
na prezenty, pudełka na prezenty, pudełka na prezenty z papieru, torby na prezenty, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
dla towarów w zakresie pielęgnacji, produktów perfumeryjnych
i kosmetyków, odzieży i akcesoriów odzieżowych, akcesoriów
mody, tekstyliów, pasmanterii, wyrobów skórzanych, biżuterii,
mebli, toreb i kuferków, toreb skórzanych, walizek, akcesoriów
do wystroju wnętrz, akcesoriów sportowych i wellness, wyrobów ceramicznych, wyrobów ze szkła i porcelany, przyborów
kuchennych i gospodarstwa domowego, preparatów zapachowych do wnętrz i świec, zapałek, produktów i akcesoriów dziecięcych, zabawek, artykułów spożywczych, agencje reklamowe,
projektowanie materiałów reklamowych, przygotowanie materiałów reklamowych, usługi reklamowe, promocyjne i public relations, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji
towarów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, nabywanie
towarów i usług dla innych firm, agencje importowe i eksportowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, promowanie towarów i usług osób
trzecich w Internecie, 39 pakowanie prezentów, pakowanie towarów na upominki, doręczanie prezentów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, logistyka transportu.
516845
(220) 2020 08 06
TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BBB

(210)
(731)

(531) 26.07.20, 26.07.25, 27.05.01
(510), (511) 11 oświetlenie rowerowe, lampy kierunkowe
do rowerów, rowerowe światełka odblaskowe, 12 rowery, części i akcesoria rowerowe zawarte w tej klasie, ramy do rowerów, hamulce do rowerów, kierownice do rowerów, koła do rowerów, koła zębate do rowerów, korby rowerowe, łańcuchy
rowerowe, pedały do rowerów, piasty do rowerów, szprychy
do rowerów, napinacze do szprych do kół, nóżki do rowerów,
obręcze kół do rowerów, dętki do rowerów, opony rowerowe,
błotniki do rowerów, siodełka rowerowe, pokrycia siodełek
rowerów, lusterka boczne do rowerów, pompki do rowerów,
przyczepki rowerowe, dzwonki do rowerów, bagażniki do rowerów, kosze przystosowane do rowerów, sakwy rowerowe,
ochraniacze ubrania na koła do rowerów.
(210)
(731)
(540)
(540)

516847
(220) 2020 08 06
JAKUBIAK MACIEJ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
BROWAR KROTOSZYN 1896
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(531)

05.03.02, 05.03.13, 05.03.15, 25.01.15, 09.01.10, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 32 bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie,
napoje orzeźwiające, napoje odalkoholizowane.
517011
(220) 2020 08 11
ECONSTRUCTIONS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EC GROUP

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe (szkielety ramowe),
konstrukcje metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe,
konstrukcje stalowe, 9 baterie elektryczne, komórki fotowoltaiczne, baterie słoneczne, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, diody świecące, 11 lampy oświetleniowe, lampy stojące, oprawki do lamp elektrycznych, 19 pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne,
37 konsultacje budowlane, usługi doradztwa budowlanego,
42 projektowanie budowlane.
(210)
(731)
(540)
(540)

517020
(220) 2020 08 11
KUŹMA WOJCIECH, Jelenia Góra
(znak słowno-graficzny)
REDHOT

(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.09.15, 05.09.21, 05.09.23
(510), (511) 25 berety, chustki na głowę, czapki jako nakrycia
głowy, dzianina [odzież], nakrycia głowy, opaski na głowę.
(210)
(731)
(540)
(540)

517034
(220) 2020 08 11
BOREJKO TOMASZ, Toruń
(znak słowno-graficzny)
BFB

(210) 517042
(220) 2020 08 11
(731) TOWARZYSTWO MUZYCZNE, Opole
(540) (znak słowny)
(540) MUZYCYNA
(510), (511) 9 płyty gramofonowe,płyty kompaktowe,
16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, arkusze z nutami w formie drukowanej, arkusze biurowe (z wyjątkiem mebli), biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma [periodyki], gazety, kartki muzyczne z życzeniami, kartki
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), nalepki, naklejki (materiały
piśmienne), notatniki [notesy], okładki, obwoluty [artykuły
papiernicze], ołówki, papier do pisania [listowy], pieczątki
z adresem, pióra i długopisy (artykuły biurowe), podręczniki
[książki], prospekty, przybory szkolne [artykuły piśmienne],
przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje
drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki, śpiewniki, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy],
torby papierowe, ulotki, zakładki do książek, zeszyty do pisania lub rysowania, 41 dostarczanie filmów nie do pobrania przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie,
informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja i rozrywka], organizowanie
loterii, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, produkcja
filmów inne niż reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, przedstawienia
teatralne [produkcja], publikowanie książek, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy
rozrywkowe, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów
reklamowych, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie muzyki
cyfrowej, nie do pobrania, w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi artystów
estradowych, usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki, usługi
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi orkiestry, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi z zakresu inżynierii dźwięku do obsługi imprez, usługi w zakresie
komponowania muzyki, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wystawianie spektakli na żywo.
517043
(220) 2020 08 11
DEVSELITE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kodiva Maverick Coding
(210)
(731)

(531)

24.01.03, 24.01.13, 24.01.15, 26.04.09, 26.04.12, 26.04.18,
27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi prawne, usługi radców prawnych.
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(531) 29.01.04, 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 42 analizy systemów komputerowych, chmura obliczeniowa, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, elektroniczne monitorowanie aktywności związanej z kartami kredytowymi
w celu wykrywania oszustw w Internecie, elektroniczne
monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, monitoring systemów komputerowych przy użyciu
dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych,
odblokowywanie telefonów komórkowych, odzyskiwanie
danych komputerowych, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako
usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], powielanie
programów komputerowych, programowanie komputerów, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie wizytówek, przechowywanie danych elektronicznych, świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania
dla aplikacji on-line, tworzenie i projektowanie indeksów
informacji opartych na stronach internetowych dla osób
trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie
platform komputerowych, tworzenie zapasowych kopii
danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie
technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej,
usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, usługi w zakresie ochrony
antywirusowej komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów WWW, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
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Nr ZT41/2020

(540) TWÓJ WYBÓR PERŁA REGIONU

(531)

26.01.04, 26.01.14, 26.01.18, 02.01.08, 02.01.23, 02.01.30,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie
biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw
sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych, public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne
prognozy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo
- eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi public relations, usługi umawiania spotkań [prace
biurowe], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, usługi reporterskie.
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(210)
(731)

(531)

(531)

02.01.08, 02.01.23, 02.01.30, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie
biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw
sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo
- eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi public relations, usługi umawiania spotkań [prace
biurowe], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, usługi reporterskie.
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02.01.08, 02.01.23, 02.01.30, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie
biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw
sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo
- eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi public relations, usługi umawiania spotkań [prace
biurowe], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, usługi reporterskie.
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(210)
(731)

(531)

(531)

02.01.08, 02.01.23, 02.01.30, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie
biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw
sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo
- eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi public relations, usługi umawiania spotkań [prace
biurowe], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, usługi reporterskie.
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02.01.08, 02.01.23, 02.01.30, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie
biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw
sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi public relations, usługi umawiania spotkań [prace
biurowe], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, usługi reporterskie.
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(540) TWÓJ WYBÓR PERŁA REGIONU

(210)
(731)

(531)

(531)

02.01.08, 02.01.23, 02.01.30, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie
biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw
sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo
- eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi public relations, usługi umawiania spotkań [prace
biurowe], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, usługi reporterskie.
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517054
(220) 2020 08 11
WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERŁY RYNKU KOSMETYCZNEGO BRĄZ

02.01.08, 02.01.23, 02.01.30, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie
biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw
sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo
- eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi public relations, usługi umawiania spotkań [prace
biurowe], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, usługi reporterskie.
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(210) 517055
(220) 2020 08 11
(731) GOLAD ADAR, Hattem, NL
(540) (znak słowny)
(540) Kapryśna Kotka
(510), (511) 28 gry, przedmioty do zabawy, gry planszowe,
towarzyskie, edukacyjne, gry przenośne z wyświetlaczami
ciekłokrystalicznymi, przenośne [podręczne] gry elektroniczne, przenośne [podręczne] gry komputerowe, przenośne [podręczne] gry wideo, elektroniczne gry edukacyjne,
elektroniczne gry planszowe, gry dostępne na platformach
elektronicznych, artykuły sportowe i gimnastyczne.
(210) 517056
(220) 2020 08 11
(731) GOLAD ADAR, Hattem, NL
(540) (znak słowny)
(540) Grzechotnik Psotnik
(510), (511) 28 gry, przedmioty do zabawy, gry planszowe,
towarzyskie, edukacyjne, gry przenośne z wyświetlaczami
ciekłokrystalicznymi, przenośne [podręczne] gry elektroniczne, przenośne [podręczne] gry komputerowe, przenośne [podręczne] gry wideo, elektroniczne gry edukacyjne,
elektroniczne gry planszowe, gry dostępne na platformach
elektronicznych, artykuły sportowe i gimnastyczne.
(210) 517057
(220) 2020 08 03
(731) GOLAD ADAR, Hattem, NL
(540) (znak słowny)
(540) Piggy Pop
(510), (511) 28 gry, przedmioty do zabawy, gry planszowe,
towarzyskie, edukacyjne, gry przenośne z wyświetlaczami
ciekłokrystalicznymi, przenośne [podręczne] gry elektroniczne, przenośne [podręczne] gry komputerowe, przenośne [podręczne] gry wideo, elektroniczne gry edukacyjne,
elektroniczne gry planszowe, gry dostępne na platformach
elektronicznych, artykuły sportowe i gimnastyczne.
(210) 517058
(220) 2020 08 03
(731) GOLAD ADAR, Hattem, NL
(540) (znak słowny)
(540) Hipo Hipolit
(510), (511) 28 gry, przedmioty do zabawy, gry planszowe,
towarzyskie, edukacyjne, gry przenośne z wyświetlaczami
ciekłokrystalicznymi, przenośne [podręczne] gry elektroniczne, przenośne [podręczne] gry komputerowe, przenośne [podręczne] gry wideo, elektroniczne gry edukacyjne,
elektroniczne gry planszowe, gry dostępne na platformach
elektronicznych, artykuły sportowe i gimnastyczne.
517065
(220) 2020 08 12
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bielmar GÓRSKIE PREMIUM
(210)
(731)
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(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.08, 26.01.04, 09.01.10, 26.11.13
(510), (511) 29 tłuszcze roślinne do celów spożywczych,
margaryna, oleje i tłuszcze jadalne, rafinowane tłuszcze roślinne.
517068
(220) 2020 08 12
MAZASKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełm
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H Hinter

(210)
(731)

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie przedsiębiorstwem w zakresie metod statystycznych, analiza danych biznesowych, analiza
informacji w zakresie działalności gospodarczej, analiza położenia (stanu) firmy, analiza statystyk dotyczących działalności
gospodarczej, analiza systemów zarządzania działalnością gospodarczą, analiza trendów biznesowych, analiza zarządzania
w biznesie, analizy funkcjonowania firm, analizy i raporty statystyczne, badania dla celów działalności gospodarczej, badania
statystyczne przedsiębiorstw, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania w zakresie działalności gospodarczej
i usługi doradcze, badania w zakresie wydajności działalności
gospodarczej, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych on-line, informacja o działalności gospodarczej, informacje i opinie ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw, opracowywanie ankiet opinii publicznej, opracowywanie statystyk
biznesowych i informacji handlowych, pisanie opracowań
dotyczących badań w zakresie działalności gospodarczej, pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, prowadzenie badań w zakresie wewnętrznej komunikacji
firmy, przeprowadzanie ankiet badawczych on-line z zakresu
zarządzania firmą, przeprowadzanie badań w zakresie wykonalności działalności gospodarczej, przetwarzanie wyników
badań dotyczących działalności gospodarczej, skomputeryzowane badania w dziedzinie działalności gospodarczej, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie ocen możliwości biznesowych, skomputeryzowane usługi przetwarzania
informacji z zakresu działalności gospodarczej, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji dotyczących działalności
gospodarczej, usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej,
usługi dotyczące badania i informacji w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi w zakresie badań w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi w zakresie statystycznej analizy
i sprawozdań do celów biznesowych, zbieranie i analizy informacji i danych związanych z zarządzaniem działalnością
gospodarczą, 41 nauczanie i szkolenia, budowanie zespołu
(edukacja), doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania,
doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego,
doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne],
edukacyjne usługi doradcze, kursy rozwijające umiejętności
konsultacyjne, kursy szkoleniowe, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja warsztatów i seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie szkoleń biznesowych, prowadzenie warsztatów
[szkolenia], szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia z zakresu
stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, usługi
doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi edukacji biznesowej, usługi edukacyjne dotyczące
zarządzania, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z za-
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rządzaniem działalnością gospodarczą, usługi konsultacyjne
związane ze szkoleniami pracowników, usługi mentoringu biznesowego, usługi szkoleniowe dla biznesu, 42 hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, oferowanie tymczasowego korzystania
z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania
danymi, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania informacjami,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa
[PaaS], przechowywanie danych on-line, przechowywanie
danych elektronicznych, skomputeryzowane przechowywanie informacji biznesowych, udostępnianie on-line oprogramowania nie do pobrania.
517074
(220) 2020 08 12
MARMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) OLIVIARNIA
(510), (511) 43 oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, restauracje dla turystów, restauracje oferujące
dania na wynos, restauracje samoobsługowe, restauracje
serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, pizzerie, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210)
(731)

517078
(220) 2020 08 12
SIDOR PATRYK USŁUGI ODNOWY BIOLOGICZNEJ,
Gdańsk; NOWIŃSKI KAROL USŁUGI SPA I WELLNESS,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIVE SENSES float spa

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 24.17.02, 26.01.03, 26.01.10, 26.01.13,
01.15.24
(510), (511) 44 usługi w zakresie pielęgnacji urody i zdrowia ludzi, usługi higieny i pielęgnacji zdrowia i urody dla ludzi świadczone przez gabinety odnowy biologicznej (spa),
usługi leczenia i pielęgnacji skóry z zastosowaniem kąpieli
w roztworach soli i magnezu, usługi pielęgnacyjne odprężające ciało i umysł, kąpiele o właściwościach relaksujących
i leczniczych, usługi w zakresie aromatoterapii, fizjoterapii, fizykoterapii, usługi terapii floatingu polegające na unoszeniu
się na wodzie ciała, na skutek wysokiego stężenia roztworu
siarczanu-magnezu, usługi deprywacji sensorycznej polegające na ograniczeniu bodźców środowiskowych na skutek
unoszenia się na wodzie w specjalnie skonstruowanej kabinie izolowanej akustycznie i termicznie, usługi salonu masażu, usługi doradcze związane z pielęgnacją zdrowia i urody,
usługi prowadzenia gabinetów spa&wellness.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

517143
(220) 2020 08 14
MEDILAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECO SEPT

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 mydła dezynfekujące, płyny dezynfekujące
[inne niż mydło], środki dezynfekujące do użytku domowego,
środki dezynfekujące, którymi nasączane są chusteczki, środki
dezynfekujące do aparatury i przyrządów stomatologicznych,
środki odkażające, opatrunki odkażające, waciki odkażające,
chusteczki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, preparaty odkażające stosowane w szpitalach, mydła
i detergenty lecznicze i odkażające, środki odkażające do przyrządów i aparatury medycznej, substancje sterylizujące, produkty sterylizujące do przemywania, ściereczki do czyszczenia
nasączone środkami dezynfekującymi, do celów higienicznych, środki czyszczące [preparaty] do sterylizacji narzędzi chirurgicznych, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, preparaty
do dezynfekcji rąk, środki dezynfekcyjne do przyrządów medycznych, środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, środki
dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne
do celów medycznych, preparaty do sterylizacji, środki do sterylizacji, roztwory do sterylizacji.
517147
(220) 2020 08 14
MEDIA PRO BRAND COMMUNICATION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLARPOINT
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych,
konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych,
montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią
słoneczną, konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej,
konserwacja i naprawa instalacji ogrzewania słonecznego, instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, instalacja
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną
w budynkach niemieszkalnych, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach
mieszkalnych, instalacja systemów ogrzewania słonecznego,
budowa użytkowych instalacji słonecznych.
517178
(220) 2020 08 13
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GELLWE naturalnie pyszne CHLEB domowy STARY
MŁYN DLA ZDROWIA ŻYTNI Z ZIARNAMI

(210)
(731)
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(531) 07.01.13, 26.01.03, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 chleb, chleb bezglutenowy, pieczywo, mieszanki do sporządzania pieczywa.
(210)
(731)
(540)
(540)
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(540) LEON

517207
(220) 2020 08 17
GANCZARSKA BARBARA NINU, Opole
(znak słowno-graficzny)
NINU

(531) 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież.
(210) 517249
(220) 2020 08 18
(731) ZHU HAIZHOU, Mroków
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 02.09.01, 05.05.20, 29.01.12
(510), (511) 14 biżuteria.
517256
(220) 2020 08 18
PGF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PGF LICZĄ SIĘ LICZBY

(210)
(731)

(531) 01.15.15, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 oprogramowanie, aplikacje mobilne, aplikacje
do pobrania przeznaczone do użytku z telefonami komórkowymi, oprogramowanie do pobrania, wszystkie wyżej
wymienione towary przeznaczone do użytku w sektorze
farmaceutycznym lub sektorze life-science, 35 usługi reklamowe, marketingowe i doradztwo biznesowe świadczone
za pośrednictwem kanałów łącznościowych, wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone w odniesieniu do sektora farmaceutycznego lub sektora life-science, 38 usługi
w zakresie technologii informatycznych, w szczególności
zapewnianie dostępu do baz danych zawartych w globalnej
sieci komputerowej w celu udzielenia usług informacyjnych
i poradniczych, zapewnianie dostępu do internetowych
pokojów rozmów [chatroomów] i forów internetowych,
wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone w odniesieniu do sektora farmaceutycznego lub sektora life-science,
41 usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi rozrywkowe,
produkcja nagrań audio i wideo oraz produkcja multimedialna, udostępnianie plików wideo w sieci (nie do pobrania),
wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone w odniesieniu do sektora farmaceutycznego lub sektora life-science,
42 usługi naukowe i technologiczne oraz związane z nimi
badania i projektowanie, usługi w zakresie analizy przemysłowej, badań przemysłowych i wzornictwa przemysłowego,
opracowywanie platform komputerowych, opracowywanie
platform oprogramowania, platforma jako usługa [PAAS],
oprogramowanie jako usługa [SAAS], hosting platform w Internecie, platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy
oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone w odniesieniu do sektora farmaceutycznego lub sektora life-science.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 26.03.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 księgowość, księgowość i prowadzenie
ksiąg, księgowość i rachunkowość, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, rachunkowość, księgowość i audyt,
rachunkowość, w szczególności księgowość, skomputeryzowana księgowość, usługi konsultingowe w zakresie
księgowości podatkowej, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości.
(210) 517257
(220) 2020 08 18
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)

517258
(220) 2020 08 18
Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(znak słowno-graficzny)
LEONARDO

(531) 01.15.15, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 oprogramowanie, aplikacje mobilne, aplikacje
do pobrania przeznaczone do użytku z telefonami komórkowymi, oprogramowanie do pobrania, wszystkie wyżej wymienione towary przeznaczone do użytku w sektorze farmaceutycznym lub sektorze life-science, 35 usługi reklamowe, marketingowe i doradztwo biznesowe świadczone za pośrednictwem
kanałów łącznościowych, wszystkie wyżej wymienione usługi
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świadczone w odniesieniu do sektora farmaceutycznego lub
sektora life-science, 38 usługi w zakresie technologii informatycznych, w szczególności zapewnianie dostępu do baz danych
zawartych w globalnej sieci komputerowej w celu udzielenia
usług informacyjnych i poradniczych, zapewnianie dostępu
do internetowych pokojów rozmów [chatroomów] i forów internetowych, wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone
w odniesieniu do sektora farmaceutycznego lub sektora life-science, 41 usługi w zakresie oświaty [nauczanie], produkcja
nagrań audio i wideo oraz produkcja multimedialna, udostępnianie plików wideo w sieci (nie do pobrania), wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone w odniesieniu do sektora
farmaceutycznego lub sektora life-science, 42 usługi naukowe
i technologiczne oraz związane z nimi badania i projektowanie,
usługi w zakresie analizy przemysłowej, badań przemysłowych
i wzornictwa przemysłowego, opracowywanie platform komputerowych, opracowywanie platform oprogramowania, platforma jako usługa [PAAS], oprogramowanie jako usługa [SAAS],
hosting platform w Internecie, platforma jako usługa [PaaS]
obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów,
treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, wszystkie
wyżej wymienione usługi świadczone w odniesieniu do sektora
farmaceutycznego lub sektora life-science.
(210)
(731)
(540)
(540)

517266
(220) 2020 08 18
TUTAS GRZEGORZ GIORGINO, Jastrzębie-Zdrój
(znak słowno-graficzny)
TROPWAVES

(531) 05.01.03, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 25 bielizna osobista, bluzy, koszule, obuwie, nakrycia głowy, odzież, paski, rękawiczki, skarpetki, swetry, szaliki,
t-shirt, 35 prowadzenie punktu sprzedaży detalicznej i hurtowej z artykułami odzieżowymi, bielizną osobistą, odzieżą,
bluzami, koszulkami z krótkim rękawem, nakryciami głowy,
obuwiem, paskami, rękawiczkami, skarpetkami, otwieraczami do butelek, plecakami, kubkami, okularami, prowadzenie
punktu sprzedaży wysyłkowej artykułów odzieżowych, bielizny osobistej, odzieży, bluz, koszulek z krótkim rękawem, nakryć głowy, obuwia, pasków, rękawiczek, skarpetek, otwieraczy do butelek, plecaków, kubków, okularów.
517268
(220) 2020 08 19
OLECH RADOSŁAW, OLECH REGINA OLTECH
SPÓŁKA CYWILNA, Dębica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 2TREES
(210)
(731)
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(531)

05.01.01, 05.01.06, 05.01.10, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24,
27.07.01, 27.07.17
(510), (511) 18 plecaki, plecaki wycieczkowe, plecaki
uczniowskie, plecaki sportowe, małe plecaki, plecaki turystyczne, torby, torby na ramię, torby na pas i na biodra [nerki],
torby na odzież sportową, torby na obuwie, torby płócienne, torby na zakupy, torby na zakupy wielokrotnego użytku,
torby podróżne, sportowe torby, torby turystyczne, zestawy podróżne, worki podróżne, niewielkie torby podróżne,
22 namioty, namioty kempingowe, daszki do namiotów, liny
do namiotów, namioty doczepiane do pojazdów, namioty
do wspinaczki górskiej, namioty wykonane z materiałów tekstylnych, namioty do użytku w wędkarstwie, torby tekstylne
do przechowywania namiotów, namioty do celów wspinaczkowych lub kempingowych, zasłony tekstylne do ochrony przed wiatrem, uprzęże niemetalowe do przenoszenia
ładunków, szelki do przenoszenia ładunków niemetalowe,
kapoki, materiały wyściełające, 26 smycze [paski] do noszenia, 28 uprzęże do użytku w sporcie, dopasowane pokrowce
na narty, deski do uprawiania sportów wodnych, dopasowane pokrowce na kije narciarskie, dopasowane pokrowce
na sprzęt sportowy, futerały przystosowane do noszenia artykułów sportowych, kije do nordic walking, kije narciarskie,
ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły sportowe], ochraniacze ciała do użytku sportowego, ochraniacze
dłoni do użytku sportowego, ochraniacze na łokcie [artykuły
sportowe], ochraniacze na nadgarstki do użytku sportowego, rękawice wykonane specjalnie do noszenia podczas
uprawiania sportu, siatki do celów sportowych, sprzęt sportowy, uprząż wspinaczkowa, uchwyty do artykułów sportowych, wiązania do nart i ich części, urządzenia zaciskowe
[sprzęt do wspinaczki górskiej], 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie plecaków, toreb, nerek jako toreb
na pas i na biodra, smyczy jako pasków do noszenia, namiotów, akcesoriów turystycznych.
517269
(220) 2020 08 19
MĄCZKOWSKI FRYDERYK FM INVEST,
Środa Wielkopolska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEX1 Twój następny samochód
(210)
(731)

(531)

26.11.06, 26.11.07, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.21,
29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
z pojazdami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, 36 usługi pośrednictwa finansowego, pośrednictwo
w usługach finansowych, usługi kredytowe dotyczące pojazdów mechanicznych, usługi finansowe w zakresie zakupu
pojazdów, usługi finansowe związane z pojazdami mechanicznymi, doradztwo i analiza finansowa, doradztwo w sprawach finansowych, skomputeryzowane usługi doradztwa
finansowego, doradztwo finansowe związane z pożyczkami,
doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, niezależne doradztwo w zakresie planowania finansowego, usługi doradztwa finansowego na rzecz osób fizycznych, usługi doradztwa finansowego w zakresie zarządzania ryzykiem, analizy
finansowe, badania finansowe, doradcze usługi zarządzania
finansowego, doradztwo dotyczące kredytów, doradztwo
dotyczące usług pożyczkowych, dostarczanie informacji finansowych za pomocą komputerowej bazy danych, dostar-
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czanie skomputeryzowanej informacji finansowej, finansowe
usługi konsultingowe, gromadzenie informacji finansowych,
informacje finansowe dostarczane za pomocą środków elektronicznych, konsultacje związane z bankowością, konsultacje kredytowe, opracowania finansowe, porady w zakresie
oceny finansowej, przetwarzanie informacji finansowych,
przygotowywanie analiz finansowych, usługi badawcze
związane z bankowością, usługi w zakresie doradztwa kredytowego.
517270
(220) 2020 08 19
BMC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁOBODNO
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bmc budujemy marzenia
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, wynajem
nieruchomości i majątku, agencje lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie gruntu, biuro wynajmu mieszkań, dzierżawa biur, dzierżawa budynków, dzierżawa domów, dzierżawa gospodarstw rolnych, dzierżawa gruntu, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa lub wynajem
budynków, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości],
dzierżawa pomieszczeń sklepowych, dzierżawa ziemi, organizacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie
dzierżawy [tylko nieruchomości], organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, organizowanie umów dzierżawy,
organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, usługi wynajmu
mieszkań, wynajem biur do coworkingu, wynajem budynków, wynajem domów, wynajem domów do wynajęcia, wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, wynajem lokali
na cele biurowe, wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej, wynajem mieszkań, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, wynajem mieszkań, studio i pokoi, wynajem nieruchomości, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem powierzchni
biurowej, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, zarządzanie domami czynszowymi, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, budowa
biur, budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków
na zamówienie, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa budynków wielorodzinnych, budowa części budynków, budowa domów, budowa domów
na zamówienie, budowa galerii, budowa nieruchomości
[budownictwo], budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości
przemysłowych, budowa obiektów do celów rekreacyjnych,
budowa obiektów do celów sportowych, budowa obiektów
do magazynowania gazu naturalnego, budowa budynków
edukacyjnych, budowa budynków instytucjonalnych, budowa budynków służby zdrowia, budowa sklepów, budowa
utwardzanych miejsc parkingowych, budowa użytkowych
instalacji słonecznych, budowa w ramach robót publicznych,
budowanie domów, budowanie nieruchomości, budownictwo, budownictwo komercyjne, budownictwo lądowe, bu-
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downictwo mieszkaniowe, budowlana (informacja -), doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego i budynków, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], doradztwo
inżynieryjne (usługi budowlane), doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi budowlane], konstrukcja budynków, konstrukcja i naprawa budynków, konstruowanie
budynków mieszkalnych i handlowych, konsultacje budowlane, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, malowanie, malowanie budynków, malowanie domów, malowanie
i prace dekoratorskie w budynkach, malowanie powierzchni
budynków, nadzór budowlany, nadzór budowlany na miejscu inwestycji w zakresie obiektów inżynierii wodno-lądowej, nadzór budowlany w zakresie projektów inżynierii wodno-lądowej, nadzór budowlany na miejscu, nadzór nad budowaniem konstrukcji, nadzór nad renowacją budynków,
nadzór nad robotami budowlanymi, nadzór nad wyburzaniem budynków, nadzorowanie budownictwa podwodnego, nadzorowanie konstruowania budynków, prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, prace konstrukcyjne
domów z prefabrykatów, przeciwpożarowe zabezpieczanie
budynków w trakcie budowy, przekształcenie obiektów biznesowych, rozbiórka budynków, rozbiórka dachów, rozbiórka kominów, rozbiórka konstrukcji, usługi budowlane, usługi
budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy
budynków, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych,
usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, usługi budowy konstrukcji tymczasowych, usługi charytatywne, mianowicie budownictwo, usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi doradcze dotyczące
konstrukcji budynków i innych struktur, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne związane z publicznymi robotami budowlanymi, usługi doradcze w zakresie kopania w ziemi, usługi doradztwa
budowlanego, usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, usługi doszczelniania budynków, usługi generalnych
wykonawców budowlanych, usługi inspekcji budowlanej
[w trakcie prac budowlanych], usługi malowania domów,
usługi rozbiórkowe, usługi tynkowania, usługi szalunkowe,
usługi układania płytek ceramicznych, usługi układania rur,
usługi uszczelniania i wodouszczelniania budynków, usługi
uszczelniania wnętrz, usługi w zakresie cementacji, usługi
w zakresie instalacji elektrycznych, usługi w zakresie konstrukcji hydraulicznych, usługi w zakresie rozbiórek, usługi
wbijania pali, usługi wykonawców instalacji elektrycznych,
usługi zabezpieczania przed wilgocią, usługi wykonawców
w zakresie płyt gipsowych, usługi zarządzania budową,
uszczelnianie betonu, uszczelnianie budynków, uszczelnianie budynków podczas budowy, uszczelnianie dróg, wbijanie pali, wciąganie budynków i budowli, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie centrów handlowych,
wznoszenie obszarów mieszkalnych, wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, wznoszenie strukturalnych konstrukcji stalowych, zabezpieczanie budynków
przed wilgocią podczas ich budowy, zabezpieczanie przeciwwilgociowe piwnic, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami na miejscu
inwestycji w zakresie budowy obiektów lotniskowych, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy
instalacji dla małych lotnisk, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projektem budowy, zbrojenie budynków, 43 hotele
dla zwierząt, tymczasowe zakwaterowanie, usługi informacji,
doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności
i napojów, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, usługi zaopatrzenia
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w żywność i napoje, wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, pensjonaty dla zwierząt, pomieszczenia dla zwierząt,
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 czasowego wynajmu
powierzchni biurowej, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, biura
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, hostele (schroniska), motele, oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów pobytowych, organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, organizowanie zakwaterowania
dla turystów, organizowanie zakwaterowania w hotelach,
ośrodki wypoczynkowe, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach, zapewnianie zakwaterowania
w hotelach i motelach, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w mieszkaniach wakacyjnych, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach wakacyjnych, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, zakwaterowanie tymczasowe świadczone przez rancza dla turystów, wynajem
zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach
wakacyjnych, zajazdy dla turystów, wynajem zakwaterowania na urlop, usługi w zakresie odnajmowania zakwaterowania wakacyjnego, usługi w zakresie schronisk młodzieżowych, usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie
zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, usługi zakwaterowania tymczasowego świadczone przez obozy wakacyjne, wynajem domków letniskowych, wynajem domów
letniskowych, usługi hotelowe, usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, usługi w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie], usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], pensjonaty, pensjonaty, domy gościnne, świadczenie usług przez hotele i motele, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, udostępnianie terenów
i sprzętu kempingowego, udostępnianie tymczasowych
obiektów i sprzętu dla przyczep kempingowych, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla gości, usługi
agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania na wakacje,
usługi biur podróży w zakresie organizowania zakwaterowania, usługi hosteli dla turystów, usługi hoteli i moteli.
517271
(220) 2020 08 19
BMC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁOBODNO
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORO OLIWA ZŁOTY ŚRODEK TRÓJMIASTA

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, wynajem
nieruchomości i majątku, agencje lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie gruntu, biuro wynajmu mieszkań, dzier-
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żawa biur, dzierżawa budynków, dzierżawa domów, dzierżawa gospodarstw rolnych, dzierżawa gruntu, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa lub wynajem
budynków, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], dzierżawa pomieszczeń sklepowych, dzierżawa ziemi, organizacja
najmu nieruchomości handlowych, organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, organizowanie umów dzierżawy, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, usługi wynajmu mieszkań,
wynajem biur do coworkingu, wynajem budynków, wynajem
domów, wynajem domów do wynajęcia, wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, wynajem lokali na cele biurowe,
wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej, wynajem
mieszkań, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, wynajem mieszkań, studio i pokoi, wynajem nieruchomości, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem powierzchni biurowej, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych [nieruchomości], wynajmowanie
powierzchni w centrach handlowych, zarządzanie domami
czynszowymi, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, budowa biur, budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków na zamówienie, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa budynków
wielorodzinnych, budowa części budynków, budowa domów, budowa domów na zamówienie, budowa galerii, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa obiektów
do celów rekreacyjnych, budowa obiektów do celów sportowych, budowa obiektów do magazynowania gazu naturalnego, budowa budynków edukacyjnych, budowa budynków
instytucjonalnych, budowa budynków służby zdrowia, budowa sklepów, budowa utwardzanych miejsc parkingowych,
budowa użytkowych instalacji słonecznych, budowa w ramach robót publicznych, budowanie domów, budowanie
nieruchomości, budownictwo, budownictwo komercyjne,
budownictwo lądowe, budownictwo mieszkaniowe, budowlana (informacja -), doradztwo dotyczące budownictwa
mieszkalnego i budynków, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi budowlane],
konstrukcja budynków, konstrukcja i naprawa budynków,
konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, konsultacje budowlane, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, malowanie, malowanie budynków, malowanie domów, malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, malowanie powierzchni budynków, nadzór budowlany, nadzór
budowlany na miejscu inwestycji w zakresie obiektów inżynierii wodno-lądowej, nadzór budowlany w zakresie projektów inżynierii wodno-lądowej, nadzór budowlany na miejscu,
nadzór nad budowaniem konstrukcji, nadzór nad renowacją
budynków, nadzór nad robotami budowlanymi, nadzór nad
wyburzaniem budynków, nadzorowanie budownictwa podwodnego, nadzorowanie konstruowania budynków, prace
budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, prace konstrukcyjne domów z prefabrykatów, przeciwpożarowe zabezpieczanie budynków w trakcie budowy, przekształcenie obiektów biznesowych, rozbiórka budynków, rozbiórka dachów,
rozbiórka kominów, rozbiórka konstrukcji, usługi budowlane,
usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby
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przemysłu, usługi budowy konstrukcji tymczasowych, usługi
charytatywne, mianowicie budownictwo, usługi doradcze
dotyczące przebudowy budynków, usługi doradcze dotyczące konstrukcji budynków i innych struktur, usługi doradcze
i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze
w zakresie budowania, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne związane z publicznymi robotami budowlanymi,
usługi doradcze w zakresie kopania w ziemi, usługi doradztwa budowlanego, usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, usługi doszczelniania budynków, usługi generalnych
wykonawców budowlanych, usługi inspekcji budowlanej
[w trakcie prac budowlanych], usługi malowania domów,
usługi rozbiórkowe, usługi tynkowania, usługi szalunkowe,
usługi układania płytek ceramicznych, usługi układania rur,
usługi uszczelniania i wodouszczelniania budynków, usługi
uszczelniania wnętrz, usługi w zakresie cementacji, usługi
w zakresie instalacji elektrycznych, usługi w zakresie konstrukcji hydraulicznych, usługi w zakresie rozbiórek, usługi wbijania
pali, usługi wykonawców instalacji elektrycznych, usługi zabezpieczania przed wilgocią, usługi wykonawców w zakresie
płyt gipsowych, usługi zarządzania budową, uszczelnianie
betonu, uszczelnianie budynków, uszczelnianie budynków
podczas budowy, uszczelnianie dróg, wbijanie pali, wciąganie budynków i budowli, wznoszenie budynków i innych
konstrukcji, wznoszenie centrów handlowych, wznoszenie
obszarów mieszkalnych, wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, wznoszenie strukturalnych konstrukcji
stalowych, zabezpieczanie budynków przed wilgocią podczas ich budowy, zabezpieczanie przeciwwilgociowe piwnic,
zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy,
zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy obiektów lotniskowych, zarządzanie projektami
na miejscu inwestycji w zakresie budowy instalacji dla małych
lotnisk, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projektem budowy, zbrojenie budynków, 43 hotele dla zwierząt, tymczasowe
zakwaterowanie, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji
w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu
do podawania jedzenia i napojów, pensjonaty dla zwierząt,
pomieszczenia dla zwierząt, 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 czasowego wynajmu powierzchni biurowej, zapewnianie
zakwaterowania tymczasowego, udostępnianie obiektów
na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty],
domy turystyczne, hostele (schroniska), motele, oferowanie
zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów pobytowych, organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, organizowanie
zakwaterowania dla turystów, organizowanie zakwaterowania w hotelach, ośrodki wypoczynkowe, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w mieszkaniach wakacyjnych, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach wakacyjnych, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, zakwaterowanie tymczasowe świadczone przez rancza dla turystów, wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, zajazdy dla turystów, wynajem zakwate-
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rowania na urlop, usługi w zakresie odnajmowania zakwaterowania wakacyjnego, usługi w zakresie schronisk młodzieżowych, usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, usługi
w zakresie zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, usługi zakwaterowania tymczasowego świadczone przez obozy wakacyjne, wynajem domków letniskowych, wynajem domów letniskowych, usługi hotelowe, usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, usługi w zakresie obozów turystycznych
[zakwaterowanie], usługi w zakresie obozów wakacyjnych
[zakwaterowanie], pensjonaty, pensjonaty, domy gościnne,
świadczenie usług przez hotele i motele, udostępnianie
miejsc noclegowych w hotelach, udostępnianie terenów
i sprzętu kempingowego, udostępnianie tymczasowych
obiektów i sprzętu dla przyczep kempingowych, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla gości, usługi agencji
w zakresie rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi biur
podróży w zakresie organizowania zakwaterowania, usługi
hosteli dla turystów, usługi hoteli i moteli.
(210)
(731)
(540)
(540)

517272
(220) 2020 08 19
BALBIERZ AGNIESZKA AGA, Lublin
(znak słowno-graficzny)
Bohèmi Soul

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież
dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, odzież wierzchnia dla
dzieci, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania, bluzki, spódnice, koszule, spodnie,
kurtki, skarpetki, topy [odzież], odzież wierzchnia dla kobiet,
odzież wierzchnia dla mężczyzn, sukienki damskie, suknie
wieczorowe, t-shirty z krótkim rękawem, koszulki polo, koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, bluzy dresowe,
bluzy z kapturem, bielizna, paski, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą.
517273
(220) 2020 08 19
BORDERLESS INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREEN SOUL PRODUCTS

(210)
(731)

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży
detalicznej lub hurtowej w związku z produktami ekologicznymi codziennego użytku, kosmetykami, pojemnikami
na żywność, siatkami.
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517274
(220) 2020 08 19
CZERKIESKI ŁUKASZ, OLSZOK MATEUSZ OMEGA-OIL
SPÓŁKA CYWILNA, Jeżowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Omega Oil

(210)
(731)

(531)

26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.13.01, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.15
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje techniczne, oleje penetrujące, oleje syntetyczne, oleje mineralne, oleje lekkie,
oleje zwilżające, oleje ciężkie, oleje separacyjne, oleje samochodowe, oleje bazowe, oleje do turbosprężarek, oleje
do smarowania, oleje smarowe jako oleje hydrauliczne, oleje
do turbin, oleje przemysłowe będące olejami do hartowania,
oleje smarujące do kół, oleje wysokooczyszczone do silników, oleje do silników samochodowych, syntetyczne oleje
do smarowania, smary na bazie olejów, smary w postaci olejów, niechemiczne dodatki do olejów, smary będące olejami
przekładniowymi, oleje smarujące do urządzeń samochodowych, oleje smarujące do silników benzynowych, oleje
przemysłowe do smarowania powierzchni, oleje smarujące
do przemysłowych urządzeń chłodzących, oleje smarowe
do silników pojazdów mechanicznych, oleje i smary mineralne do celów przemysłowych [nie do paliw], smary, smary
penetrujące, smary syntetyczne, smary samochodowe, smary przemysłowe, smary uniwersalne, smar do maszyn, smary do samochodów, smary do pojazdów, smary do maszyn
przemysłowych, smary do urządzeń przemysłowych, smary
o właściwościach czyszczących, preparaty do smarowania
złącz, środki smarujące do przewodów, samochodowe smary do silników samochodowych, smary do użytku w procesach przemysłowych, płyny do smarowania, ciecze chłodząco-smarujące, smar do klocków hamulcowych, 35 usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze smarami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze smarami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z olejami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z olejami.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

517275
(220) 2020 08 19
SZUREK STEFAN, Ustka
(znak słowno-graficzny)
EST. 2020 POMERANIA GUIDING THE WAY

01.15.24, 07.01.16, 26.01.01, 26.01.13, 26.01.16, 26.01.18,
27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież
dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, odzież wierzchnia dla
dzieci, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania, bluzki, spódnice, koszule, spodnie,
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kurtki, skarpetki, topy [odzież], odzież wierzchnia dla kobiet,
odzież wierzchnia dla mężczyzn, sukienki damskie, suknie
wieczorowe, t-shirty z krótkim rękawem, koszulki polo, koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, bluzy dresowe,
bluzy z kapturem, bielizna, paski, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą.
(210) 517276
(220) 2020 08 19
(731) KCIUK RAFAŁ THUMB, Pławy
(540) (znak słowny)
(540) THUMB RAFAŁ KCIUK
(510), (511) 20 meble, meblościanki, meble skórzane, meble tapicerowane, ławy [meble], kredensy, kontuary [meble],
meble domowe, meble stołówkowe, meble szkolne, meble
metalowe, kartoteki [meble], meble łączone, meble komputerowe, meble łazienkowe, konsole, szafki, meble sypialne,
meble drewniane, meble rattanowe, pufy [meble], meble
trzcinowe, szafy, meble biurowe, meble wielofunkcyjne,
zestawy mebli, półki [meble], komody, meble kuchenne,
narożniki [meble], barki [meble], meble sklepowe, meble
ogrodowe, zewnętrzne meble, stoły, regały, meble wypoczynkowe, meble gięte, meble bambusowe, gabloty [meble], toaletki, elementy meblowe, taborety ruchome [meble],
meble do siedzenia, lady sprzedażowe [meble], półki wiszące
[meble], meble modułowe [kombinowane], modułowe meble łazienkowe, meble do salonu, meble zawierające łóżka,
meble do przechowywania, biurka modułowe [meble], segmenty mebli ściennych, meble do oranżerii, zestawy mebli
kuchennych, meble dla dzieci, meble dla niemowląt, meble do wnętrz, meble ogrodowe drewniane, wysokie stołki
[meble], meble do przebieralni, modułowe układy półek
[meble], komplety mebli do salonu, meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, meble do eksponowania towarów, moduły do przechowywania [meble], meble
do sal koncertowych, szafki do komputerów [meble], meble
do użytku przemysłowego, meble do pokojów dziecinnych,
meble w stylu antycznym, szafki na materiały biurowe [meble], meble na miarę (do zabudowy), panele do podziału pomieszczeń [meble], meble do użytku w audytoriach, meble
sypialniane na wymiar (do zabudowy), meble przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się,
łóżka, łóżka dziecięce, łóżka piętrowe, konstrukcje drewniane
łóżka.
517277
(220) 2020 08 19
BANASIK KINGA KB AKADEMIA URODY USŁUGI
KOSMETYCZNO - SZKOLENIOWE,
Ostrowiec Świętokrzyski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KB AKADEMIA URODY USŁUGI KOSMETYCZNO-SZKOLENIOWE
(210)
(731)
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(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 41 kursy szkoleniowe, kursy instruktażowe, prowadzenie kursów, zapewnianie kursów instruktażowych,
zapewnianie kursów szkoleniowych, prowadzenie kursów
edukacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów instruktażowych, produkcja materiałów
kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach,
usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach
edukacyjnych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych wykładach, organizacja
szkoleń, szkolenia edukacyjne, szkolenie zaawansowane,
wyznaczanie standardów szkoleń, szkolenia dla dorosłych,
organizowanie programów szkoleniowych, doradztwo
w zakresie szkoleń, warsztaty w celach szkoleniowych, usługi instruktażowe i szkoleniowe, organizowanie pokazów
w celach szkoleniowych, usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, seminaria edukacyjne dotyczące terapii
kosmetycznej, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, usługi edukacyjne w postaci szkół kosmetycznych, usługi szkół
pielęgnacji urody, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody,
instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, szkolenia w zakresie
pielęgnacji urody, 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.
517278
(220) 2020 08 19
AG COMPONENTS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) my DÉJÀ VU

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 3 perfumy, produkty perfumeryjne, preparaty
zapachowe, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała,
perfumowane mydła i żele do mycia ciała, aromatyczne potpourri, preparaty zapachowe do pomieszczeń.
517279
(220) 2020 08 19
OLECH TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWE PRYZMAT, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) PRYZMAT Wkład olejowy BIO

(531) 01.15.05, 26.03.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 4 świece, znicze nagrobne, nieelektryczne.
(210) 517281
(220) 2020 08 19
(731) ŚRUT ADRIAN, Skierniewice
(540) (znak słowny)
(540) DOMODDO
(510), (511) 42 opracowywanie projektów technicznych,
projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz,
projektowanie architektoniczne urbanistyczne, usługi architektoniczne, usługi graficzne.
517288
(220) 2020 08 19
E-REMEDIUM SKLEP INTERNETOWY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dęba
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SLAVITO supplements
(210)
(731)

(531) 03.07.01, 03.07.19, 05.03.20, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety.
(210) 517289
(220) 2020 08 19
(731) SKRZYPIEC WOJCIECH FHU MARGAST, Piekary Śląskie
(540) (znak słowny)
(540) Baltic Paradise Resort
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, finansowanie projektów
deweloperskich, nabywanie nieruchomości na rzecz osób
trzecich, organizowanie finansowania w zakresie operacji
budowlanych, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie wynajmu mieszkań, pomoc
w zakupie nieruchomości, powiernictwo nieruchomości,
udzielanie informacji dotyczących nieruchomości za pośrednictwem Internetu, usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą budynków, usługi doradcze w zakresie
nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, timesharing nieruchomości, usługi w zakresie zakwaterowań, usługi
wyceny nieruchomości, administrowanie inwestycjami, usługi zarządzania nieruchomością wakacyjną [timeshare], usługi
związane ze współwłasnością nieruchomości, wycena nie-
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ruchomości [finansowa], zarządzanie domami, zarządzanie
budynkami, zarządzanie portfelem nieruchomości, 37 usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
budowa domów, budowa domów na zamówienie, budowa nieruchomości, budowa budynków wielorodzinnych,
budowa części budynków, budowanie platform (tarasów),
budowa ścian działowych we wnętrzach, budowa z zastosowaniem ciężkiego sprzętu, usługi nadzoru budowlanego
w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, 43 hotele,
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, domy dla ludzi starszych [emerytura], organizowanie
i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, tymczasowy wynajem pokoi, usługi obiektów gościnnych, usługi w zakresie
kwater wczasowych, usługi w zakresie wymiany zakwaterowania [timeshare], usługi w zakresie wynajmu pokoi, usługi
w zakresie wynajmu mieszkań.
(210) 517298
(220) 2020 08 19
(731) MURZIŃSKA IZABELA PANI OD MANI, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Pani od mani
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich.
517318
(220) 2020 08 20
ARS CHRISTIANA-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZILNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ars Christiana
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oferujące dania na wynos, oferowanie żywności i napojów
w bistrach, serwowanie żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów dla gości, zapewnianie żywności
i napojów w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, serwowanie żywności
i napojów w kawiarenkach internetowych, dostarczanie
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności
i napojów, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności
i napojów, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia.
(210)
(731)
(540)
(540)

517332
(220) 2020 08 20
SYPKA STANISŁAWA GRZEGORZYNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Amrit Joy

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zgromadzenie materiałów liturgicznych, naczyń i wyposażenia liturgicznego i kościelnego i artykułów
modlitewnych, świec, biżuterii sakralnej, szat kościelnych,
chorągwi, rzeźb, figurek, obrazów i pamiątek z okazji świąt
kościelnych, opłatków i win w hurtowniach i sklepach celem
swobodnego ich oglądania i zakupu.
(210) 517325
(220) 2020 08 20
(731) MAŁECKI PIOTR BORÓWKOWO, Karlino
(540) (znak słowny)
(540) SUNBER
(510), (511) 9 okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary i okulary
przeciwsłoneczne, soczewki do okularów, oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line w zakresie następujących towarów:
okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, okulary
przeciwsłoneczne, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, soczewki do okularów, oprawki do okularów i okularów
przeciwsłonecznych.
(210) 517329
(220) 2020 08 20
(731) SYPKA STANISŁAWA GRZEGORZYNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Amrit joy
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, restauracje samoobsługowe, restauracje serwujące delikatesy,
restauracje z grillem, restauracje dla turystów, restauracje

(531)

26.13.01, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 26.04.02, 26.04.05,
26.04.16, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, restauracje samoobsługowe, restauracje serwujące delikatesy,
restauracje z grillem, restauracje dla turystów, restauracje
oferujące dania na wynos, oferowanie żywności i napojów
w bistrach, serwowane żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów dla gości, zapewnianie żywności
i napojów w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, serwowanie żywności
i napojów w kawiarenkach internetowych, dostarczanie
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności
i napojów, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności
i napojów, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia.
517340
(220) 2020 08 20
SECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Luboń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTOID

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie, odzież.
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(210) 517342
(220) 2020 08 20
(731) KURANC HANNA NAKO PLUS, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) BOJATO
(510), (511) 11 urządzenia i sprzęt oświetleniowy, lampy wiszące i stojące, kinkiety, żyrandole, abażury, klosze do lamp,
20 meble, lustra, ramki obrazów, 35 reklama i marketing.
(210) 517343
(220) 2020 08 20
(731) GLEŃ RAFAŁ, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) CLOUD by Ann Glen
(510), (511) 20 meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble
domowe, meble ogrodowe, meble ogrodowe z tworzyw
sztucznych, meble tapicerowane.
(210)
(731)
(540)
(540)

517349
(220) 2020 08 20
KULMA ANDRZEJ, Jagodno
(znak słowno-graficzny)
MIÓD OD KULMY

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.05, 27.05.09
(510), (511) 30 miód, miód naturalny, naturalny miód dojrzały, cukier, miód, melasa, surowe plastry miodu, miód [do celów spożywczych], miód biologiczny do spożycia przez ludzi,
mleczko pszczele, kit pszczeli, propolis (kit pszczeli) spożywczy, naturalne substancje słodzące, propolis, słodkie pasty
do smarowania [miód], syropy i melasa, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej świadczone on-line w zakresie następujących
towarów: miód, miód naturalny, naturalny miód dojrzały,
cukier, miód, melasa, surowe plastry miodu, miód [do celów
spożywczych], miód biologiczny do spożycia przez ludzi,
mleczko pszczele, kit pszczeli, propolis (kit pszczeli) spożywczy, naturalne substancje słodzące, propolis, słodkie pasty
do smarowania [miód], syropy i melasa.
517350
(220) 2020 08 21
ZIETA PROZESSDESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zieta
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 6 ścianki działowe (metalowe), inne niż meble,
ścianki działowe z metalu (inne niż meble), metalowe ekrany
[inne niż meble], metalowe ramy regałów [inne niż meble],
meble uliczne zrobione z metalu, ogniotrwałe szafki metalo-
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we [inne niż meble],osprzęt do mebli metalowy, kółka samonastawne do mebli metalowych, kółka do mebli samonastawne [metalowe], metalowe, strukturalne, budowlane
szkielety konstrukcji, szkielety ramowe konstrukcji metalowych [budownictwo], konstrukcje metalowe (szkielety ramowe do budowli), konstrukcje metalowe [budownictwo],
półki metalowe [konstrukcje], architektoniczne elementy
konstrukcyjne z metali nieszlachetnych, konstrukcje metalowe (szkielety ramowe) [budownictwo], metalowe konstrukcje budowlane, 20 niemetalowe regały magazynowe [meble], przemieszczalne metalowe regały do przechowywania
[meble], elementy dzielące przestrzeń [meble], stojaki na korespondencję [meble], segmenty [meble] do wystawiania literatury, meble wykonane ze stalowych rurek, meble sklepowe, taborety ze schodkiem [meble], ławy [meble], meble
do eksponowania towarów, półki wiszące [meble], segmenty
[meble] do wystawiania materiałów piśmienniczych, półki
z niemetalowych materiałów [meble], półki niemetalowe
[meble], przenośne panele działowe [meble], parawany [meble] używane jako przepierzenia pokojów biurowych, meble
do użytku przemysłowego, regały drewniane [meble], półki
ścienne [meble], meble do ekspozycji produktów w punktach sprzedaży, stoły kreślarskie [meble], stojaki [meble]
na antałki, meble kempingowe, ruchome podstawy [meble],
meble (kółka samonastawne do -) niemetalowe, półki [meble], ruchome przesłony (ekrany) [meble], regały magazynowe [meble], regały stojakowe [meble], regały paletowe [meble], regały [meble], narożniki [meble], meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble do przechowywania, biurka modułowe [meble], modułowe układy półek [meble], stanowiska
pracy [meble], ekrany [meble] do celów pokazowych, wystawowych, przesłony ekspozycyjne [meble], przenośne ścianki
działowe [meble] metalowe, ścianki działowe niemetalowe
[meble], przenośne segmenty eksponujące sprzedawane towary [meble], szafki do komputerów [meble], stojaki na telefony [meble], fotele z regulowanym oparciem i podparciem
dla nóg [meble], ścianki działowe niemetalowe, [meble] zrobione z paneli łączonych na zakładkę, ścianki działowe z metalu [meble], przemieszczalne niemetalowe regały do przechowywania [meble], ekrany [meble], bufety ruchome [meble], parawany [meble], barki ruchome [meble], półki
do przechowywania [meble], wysokie siedzenia [meble],
elementy metalowe mebli segmentowych [meble], taborety
ruchome [meble], lustra [meble], wieszaki do ubrań [meble],
meble metalowe i meble kempingowe, wysokie stołki [meble], szafki na klucze [meble], komody [meble], meble niemetalowe [inne niż specjalnie stworzone do użytku medycznego lub laboratoryjnego], ruchome półki do przechowywania
[meble], meble wykonane ze stali, dopasowane nakrycia
na meble, meble zawierające łóżka, zestawy części [sprzedawane razem], z których montuje się meble, wieszaki na płaszcze [meble], elementy mebli segmentowych, niemetalowe
[meble], stojaki do przechowywania czasopism [meble],
ścianki działowe do biur [meble], podpórki do książek [meble], pulpity do książek [meble], moduły do przechowywania
[meble], meble wielofunkcyjne, półki na dostawy [meble],
parawany z jednym skrzydłem [meble], regały niemetalowe
[meble] do celów magazynowych, stojaki na głośniki [meble], metalowe ramy wystawowe (gablotki ścienne) [meble],
meble z listewek, meble uliczne wykonane z drewna [inne
niż konstrukcje], meble, tace na buty [meble], meble do salonu, meble, lustra, ramki obrazów, lady robocze [meble], meble do wnętrz, szafki na ręczniki [meble], trzyczęściowe komplety mebli [meble], skrzynki na narzędzia [meble], skrzynie
na narzędzia [meble], przenośne pulpity do pisania [meble],
zabudowy wystawowe [meble] metalowe, stoły [meble],
barki [meble], przenośne powierzchnie do pracy [meble],

Nr ZT41/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

szafki na płyty [meble], stojaki na książki [meble], segmenty
wystawiennicze [meble], półki prefabrykowane [meble],
szafki ogniotrwałe niemetalowe [meble], stojaki na wino
[meble], segmenty do przechowywania [meble], siedzenia
[meble], meble do siedzenia, meble modułowe [kombinowane], meble ogrodowe z aluminium, meble ogrodowe wykonane z metalu, skrzynie do przechowywania [meble], panele do podziału pomieszczeń [meble], przenośne przepierzenia [meble], tablice reklamowe [meble], dekoracyjne panele drewniane [meble], meble przystosowane do układania
jedno na drugim, meble metalowe, pufy [meble], szafki
do przechowywania [meble], stojaki obrotowe [meble], meble biurowe, niemetalowe zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy [meble], meble z tworzyw sztucznych,
meble wykonane z tworzyw sztucznych, stojaki na broszury
[meble], meble do wyposażenia sklepów, wieszaki na klucze
[meble], regały metalowe (systemy półkowe) [meble], regały
z metalu [meble], półki z metalu [meble], poduszki dmuchane jako meble [do celów niemedycznych], segmenty ścienne metalowe [meble], wieszaki na kapelusze [meble], konstrukcje półek, nie z metalu [meble], wieszaczki na klucze
[meble], meble domowe, stoły [meble], inne niż specjalnie
zrobione do celów laboratoryjnych bądź medycznych, szuflady do przechowywania [meble], meble domowe wykonane z drewna, szkolne (meble -), stojaki [meble] wykonane
głównie z drewna do przechowywania, meble stołówkowe,
metalowe szafki ognioodporne [meble], meble (wykończeniowe elementy plastikowe do -), stoły łączone na stałe z siedzeniami [meble piknikowe], stojaki [meble] pod telewizor,
pręty do półek [meble], meble nadmuchiwane, kwietniki
[meble], meble ogrodowe, meble ogrodowe [patio], meble
biurowe metalowe, wózki barowe [meble], meble łączone,
biurowe (meble -), szafki na materiały biurowe [meble], ściany działowe [meble], stojaki wielofunkcyjne [meble], toaletki
[meble], wolnostojące przepierzenia [meble], meble do celów wystawowych, wielopozycyjne stojaki [meble], zewnętrzne meble, meble przystosowane do użytku na zewnątrz, metalowe przesłony [meble], szafy [meble], nadmuchiwane meble, półki stanowiące meble do pokojów dziecinnych, meble do pokojów dziecinnych, meble do użytku
w audytoriach, meble do oranżerii, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, zestawy części [sprzedawane jako
całość] do montażu w meble, szafki [meble], pokrycia z materiałów tekstylnych [dopasowane] na meble, półki do przechowywania lodu [meble], kredensy [meble], szafki dźwiękoszczelne [meble], blaty kuchenne [meble], dekoracyjne
płyty ścienne [meble] nietekstylne, komputerowe stanowiska pracy [meble], szafki kasjerskie, zamykane [meble], stanowisko pracy z komputerem [meble], meble ogrodowe wykonane z drewna, meble do terrariów wewnętrznych, segmenty półek drewnianych [meble], osłony kominkowe domowe
[meble], meble do celów sanitarnych, altany [meble], niemetalowe półki ścienne [meble], meble (przegrody drewniane
do -), zlewozmywaki w obudowie [meble kuchenne], cokoły
[meble], meble antyczne, kartoteki [meble], wymienne pokrycia na siedzenia [dopasowane] na meble, meble do użytku w publicznych toaletach, ręczniki (szafki na -) [meble],
elementy naroży na meble [nakładki ochronne], nie z metalu,
konsole [meble] do montażu sprzętu elektronicznego [pulpity sterownicze], stojaki do akwariów wewnętrznych [meble],
serwantki [meble], kasy [meble sklepowe], meble sypialniane
na miarę (do zabudowy), dopasowane pokrowce na meble,
meble tapicerowane, modułowe meble łazienkowe, osłony
kominkowe [meble], meble rattanowe, konsole [meble], nakrycia na siedzenia [uformowane] na meble, zagłówki [meble], kontuary [meble], pudła na zamek [meble], meble
z tworzyw sztucznych do łazienek, meble wykonane głów-
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nie ze szkła, cyfry wykonane z tworzyw sztucznych na meble, meble kuchenne z regulacją wysokości, meble sypialne,
meble sklepowe do wystawiania kartek, pulpity [meble], gabloty [meble], meble na miarę (do zabudowy), pudła do przechowywania [meble], pudełka na zabawki [meble], nakrycia
z materiałów tekstylnych [dopasowane] na meble, miniaturowe meble wykonane z drewna, rozkładane meble z obiciem, meble kuchenne, meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, niemetalowe narożniki ochronne
nakładane na meble, miniaturowe meble wykonane z włókna drzewnego, ścianki działowe z tworzyw sztucznych [meble], kartoteki [meble] (półki do -), rolety z plecionek drewnianych [meble], meble trzcinowe, pokrycia ochronne na meble
[uformowane], pokrycia ochronne na meble [dopasowane],
zasłony z plecionek drewnianych [meble], meble (osprzęt do -)
niemetalowy, obudowy drewniane [meble] do urządzeń
i aparatury elektronicznej, obudowy drewniane [meble]
do urządzeń i aparatury elektrycznej, meble do kantyn, półki
do kartotek [meble], meble dla osób niepełnosprawnych fizycznie, osób z upośledzeniem ruchowym i inwalidów, stojaki do wystawiania materiałów [meble], stojaki podporowe
[meble], meble drewniane, meble z opcją zmieniania w łóżka, meble łazienkowe, lady sprzedażowe [meble], meble
do sal koncertowych, meble dla dzieci, meble dla niemowląt,
meble przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, zamykane szafki do przechowywania
cennych rzeczy [meble], stojaki, półki [meble] do celów przechowywania, wytworzone głównie z tworzywa sztucznego,
meble do samochodów kempingowych, stojaki [meble]
do użycia ze sprzętem audio, meble komputerowe, szafki
metalowe [meble], drewniane półki i stojaki [meble], postumenty [meble], meble do akwariów pokojowych, stojaki
na biurka [meble], ruchome przepierzenia [meble], meble
ze szkła, meble kuchenne sprzedawane w komplecie, szafki
na cokole do przechowywania [meble], przenośne meble
wystawowe, meble do celów katalogowania, kosze do przechowywania [meble], sprzęt biurowy [meble], meble
do przewijania niemowląt, 42 wzornictwo i opracowywanie
produktów przemysłowych, wzornictwo przemysłowe, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], wzornictwo produktów
przemysłowych, przemysłowe wzornictwo, inżynieria techniczna, profesjonalne doradztwo w zakresie architektury,
usługi projektowania architektonicznego, usługi doradcze
w zakresie planowania architektonicznego.
(210) 517351
(220) 2020 08 20
(731) JURKIEWICZ MIKOŁAJ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GBS DOBRZE JEST!
(510), (511) 5 suplementy diety, i preparaty dietetyczne,
suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość,
białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety,
odżywcze suplementy diety, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, błonnik pokarmowy, preparaty witaminowe, albuminowe artykuły żywnościowe do celów leczniczych, sterydy, zioła lecznicze, słodycze do celów leczniczych, wody
mineralne do celów medycznych, środki wspomagające
odchudzanie, środki zmniejszające apetyt, środki wspomagające opalanie, środki przeciwbólowe, kompresy, plastry,
materiały opatrunkowe, apteczki pierwszej pomocy, sole
do kąpieli mineralnych, 30 kawa wszelkiego rodzaju, kawa
z dodatkami, substytuty kawy, herbata wszelkiego rodzaju
herbata z dodatkami, herbata z żeńszeniem, substytuty herbaty, kakao, czekolada, wyroby piekarnicze, ciasta, wyroby
cukiernicze, słodycze nielecznicze, popcorn, przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, muesli, płatki zbożowe,

64

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

wysokoproteinowe batony zbożowe, dania gotowe na bazie
ryżu, dania gotowe na bazie makaronu, dania gotowe na bazie przetworzonych ziaren zbóż, lody, przyprawy, napoje
na bazie kawy, napoje na bazie herbaty, kawa mrożona, herbata mrożona, czekolada pitna, jogurt mrożony (lody spożywcze), napoje na bazie kakao, dodatki smakowe do napojów inne niż olejki eteryczne, guma do żucia, musy deserowe,
pasty do smarowania na bazie czekolady z orzechami lub
bez orzechów, sosy warzywne, sosy owocowe, sosy sałatkowe, sosy mięsne, zioła do celów spożywczych, 32 piwo, piwo
słodowe, drinki na bazie piwa, cydr bezalkoholowy, aperitify,
napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje dla sportowców wzbogacone proteinami, napoje dla sportowców
zawierające elektrolity, napoje energetyzujące zawierające
kofeinę, napoje witaminizowane, napoje na bazie owoców,
napoje na bazie warzyw, soki, soki owocowe, soki warzywne,
sorbety, lemoniady, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje gazowane, toniki, napoje typu smoothie, napoje
o smaku kawy, napoje o smaku herbaty, wody, wody aromatyzowane, wody gazowane, wody sodowe, wody stołowe,
wody mineralne, wody źródlane, esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, także za pomocą
globalnych sieci komputerowych i telefonicznych, w zakresie artykułów spożywczych, suplementów diety, żywności
dietetycznej, preparatów witaminowych, sterydów, ziół leczniczych, wód mineralnych do celów medycznych, środków
wspomagających odchudzanie, środków zmniejszających
apetyt, środków wspomagających opalanie, środków przeciwbólowych, kompresów, plastrów, materiałów opatrunkowych, apteczek pierwszej pomocy, soli do kąpieli mineralnych, piwa, piwa słodowego, drinków na bazie piwa, cydru
bezalkoholowego, aperitifów, napojów bezalkoholowych,
napojów izotonicznych, napojów dla sportowców wzbogaconych proteinami, napojów dla sportowców zawierających
elektrolity, napojów energetyzujących zawierających kofeinę, napojów witaminizowanych, napojów na bazie owoców, napojów na bazie warzyw, soków, soków owocowych,
soków warzywnych, sorbetów, lemoniad, napojów orzeźwiających, napojów serwatkowych, napojów gazowanych,
toników, napojów typu smoothie, kawy, napojów o smaku
kawy, herbaty, napojów o smaku herbaty, wód, wód aromatyzowanych, wód gazowanych, wód sodowych, wód stołowych, wód mineralnych, wód źródlanych, esencji do produkcji napojów, preparatów do produkcji napojów, syropów
do napojów, usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne
i informacyjne związane ze sprzedażą wyżej wymienionych
towarów.
(210)
(731)
(540)
(540)

517359
(220) 2020 08 21
GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ludwik cafe

(531) 03.07.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 sałatki warzywne i owocowe, desery owocowe, chipsy, dżemy, marmolada, galaretki owocowe, galarety mięsne, desery mleczne, koktajle mleczne, desery
jogurtowe, mleczne produkty, omlety, zupy, gotowe dania
z mięsa, gotowe dania z warzyw, konserwowane, suszone,
kiszone i gotowane owoce i warzywa, 30 kanapki, aromaty
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kawowe, batony zbożowe, chleb, bułki, wyroby cukiernicze
i słodycze, herbatniki, bułeczki słodkie, cheeseburgery, ciasta,
tarty (z owocami), ciastka, croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], czekolada, czekolada pitna, desery czekoladowe, gofry, herbata, kakao, napoje czekoladowe z mlekiem, karmelki
[cukierki], kawa i kawa nienaturalna, napoje na bazie kawy,
lody, sorbety [lody], desery lodowe, makarony, spaghetti, naleśniki, puddingi, pizza, placki, przekąski na bazie zbóż, desery
z muesli, 32 napoje i soki owocowe, napoje i soki warzywne,
koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, piwo, woda [napoje], 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), alkohole wysokoprocentowe [napoje], anyżówka
[likier], aperitify, arak, brandy, curaçao [likier], cydr, destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, dżin, gorzkie nalewki,
gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, koktajle
alkoholowe, likiery alkoholowe, miód pitny, rum, sake, alkohole i likiery wspomagające trawienie, whisky, wino, wódka, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety],
kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, usługi barowe, restauracje, stołówki, usługi gastronomiczne oraz przygotowanie i dostawa
dań na zamówienie oferowanych na miejscu, na wynos lub
w dostawie, w tym dań śniadaniowych i obiadowych, w tym
dań mięsnych, wegetariańskich i wegańskich.
(210) 517362
(220) 2020 08 21
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) HEPATESSA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne.
517363
(220) 2020 08 21
ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BERLINKI Są parówki i są Berlinki

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.05, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 29 parówki, kiełbasy, kiełbaski do hotdogów,
wędliny, mięso i wyroby mięsne.
517364
(220) 2020 08 21
ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) YANO KĘSKI PIWNE
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, mięso wieprzowe,
drób, wyroby garmażeryjne z mięsa i podrobów, gotowe
dania z mięsa, gotowe dania składające się głównie z mięsa,
gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], gotowe
posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik].

(210)
(731)

517366
(220) 2020 08 21
ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) MORLINY KĘSKI PIWNE
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, mięso wieprzowe,
drób, wyroby garmażeryjne z mięsa i podrobów, gotowe
dania z mięsa, gotowe dania składające się głównie z mięsa,
gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], gotowe
posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik].
(210)
(731)
(540)
(540)

517368
(220) 2020 08 21
BŁĘDOWSKI ROBERT INNPRO, Rybnik
(znak słowno-graficzny)
INNPRO

(531) 26.04.09, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 aktywne czujniki podczerwieni, czujki do alarmów, czujniki, czujniki cyfrowe, czujniki, detektory i instrumenty monitorujące, czujniki dymu i tlenku węgla, czujniki
elektroniczne, czujniki fotoelektryczne, czujniki elektryczne,
czujniki gazu, czujniki położenia LED, czujniki przeciwpożarowe, czujniki ruchu, czujniki temperatury powietrza, czujniki
światła, czujniki typu włącz-wyłącz, czujniki ultradźwiękowe,
czujniki wykrywające obiekty, czujniki wykrywające otwieranie i zamykanie drzwi, czujniki wykrywające otwieranie i zamykanie okien, czujniki zbliżeniowe, czujniki żyroskopowe
z funkcją GPS, elektroniczne czujniki pomiarowe, fałszywe
czujniki, fotoczujniki, kontrolery ruchu, przełączniki elektroniczne czułe na ruch, rejestratory zdarzeń, skanery podczerwieni, urządzenia detekcyjne, urządzenia do monitoringu
wizualnego, urządzenia do monitorowania zużycia energii
elektrycznej, urządzenia do wykrywania gazu, urządzenia
i przyrządy do wykrywania, urządzenia monitorujące temperaturę do użytku domowego, urządzenia wejściowe z czujnikiem ruchu, zdalne urządzenia do monitorowania, kodery
optyczne, adaptery do łączenia urządzeń medialnych, kable USB, kable audio, kable do transmisji danych, nadajniki
optyczne do użytku z kablami światłowodowymi, osłony kabli światłowodowych, przewody USB do telefonów komórkowych, przewody świetlne USB, złącza kabli audio, złącza
optyczne, adaptery baterii, akumulatorki do powtórnego
naładowania, banki energii, baterie, baterie do telefonów
komórkowych, ładowarki do baterii do tabletów, ładowarki
do baterii do domowych maszyn do gier wideo, ładowarki
do baterii do laptopów, ładowarki baterii do użytku z telefonami, bezprzewodowe podkładki ładujące do smartfonów,
przenośne etui do ładowania papierosów elektronicznych
i waporyzatorów, ładowarki USB, ładowarki do smartfonów,
szybkie ładowarki do urządzeń mobilnych, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, karty
pamięci, kamery, 12 deskorolki elektryczne, czterokołowce,
elektryczne rowery składane, gokarty, hulajnogi (pojazdy),
quady, rowery elektryczne, zdalnie sterowane pojazdy lądowe, drony dostawcze, drony cywilne, drony, części zamienne
i akcesoria do dronów, 28 aparatura do gier dostosowana
do użytku z odbiornikami telewizyjnym, automaty do gier
wideo, automaty do gier wideo uruchamiane żetonem,
dżojstiki do gier wideo, elektroniczne przenośne [podręczne] aparaty do gier, gamepady do urządzeń do gier wideo,
klawiatury do grania, konsole do gier, futerały ochronne
specjalnie przystosowane do ręcznych gier wideo, gamepady, myszy do gier komputerowych, przenośne [podręczne]
aparaty do gier elektronicznych, przenośne konsole do gier
wideo, przenośne urządzenia do gier, urządzenia do domo-
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wych gier wideo, urządzenia do rozrywki przystosowane
wyłącznie do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, 35 usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu
elektronicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do domowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi
handlu detalicznego związane ze sprzętem audiowizualnym,
usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
informatycznym, usługi sprzedaży detalicznej związane
z telefonami komórkowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa
domowego, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

517380
(220) 2020 08 21
BOROWSKI BARTŁOMIEJ ZOE, Wałcz
(znak słowno-graficzny)
Dedicante

(531) 17.02.17, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 biżuteria przekazująca dane, 14 biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, biżuteria, biżuteria damska,
biżuteria do noszenia na głowie, biżuteria dla dzieci, biżuteria
osobista, biżuteria na ciało, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria fantazyjna, biżuteria emaliowana, biżuteria do obuwia, biżuteria do kapeluszy, biżuteria diamentowa, amulety
[biżuteria], artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria]
do użytku osobistego, amulety będące biżuterią.
(210) 517382
(220) 2020 08 22
(731) LASEK MARIUSZ, Górna Wieś
(540) (znak słowny)
(540) ELVEH
(510), (511) 9 ładowarki do samochodów elektrycznych,
akumulatory samochodowe, kluczyki elektroniczne
do samochodów, ładowarki samochodowe, zespoły przewodów elektrycznych do samochodów, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki dla akumulatorów, ładowarki
do akumulatorów do pojazdów silnikowych, ładowarki
do baterii, ładowarki bezprzewodowe, baterie do ponownego ładowania, elektryczne kable do ładowania, elektryczne regulatory ładowania, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, urządzenia do ładowania, urządzenia
do ładowania akumulatorów, urządzenia do ładowania
akumulatorów elektrycznych, urządzenia do ładowania
baterii, urządzenia ładujące do sprzętu nadającego się
do ponownego ładowania, konwertery energii elektrycznej, komponenty elektryczne i elektroniczne, konwertery
elektryczne, ładowalne baterie elektryczne, liczniki energii elektrycznej, liczniki prądu elektrycznego, monitorujące urządzenia [elektryczne], moduły sterująco-kontrolne
[elektryczne], obwody [elektryczne lub elektroniczne],
ogniwa i baterie elektryczne, ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, ograniczniki prądu elektrycznego, okablowanie elektryczne, oprogramowanie
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do inżynierii elektrycznej, osłony na kable elektryczne, panele do rozdziału energii elektrycznej, panele słoneczne
do wytwarzania energii elektrycznej, płyty połączeniowe
[elektryczne], prostowniki elektryczne, prostowniki prądu
elektrycznego, przedłużacze elektryczne, przetworniki
prądu elektrycznego, przetworniki elektryczne, przyrządy
do pomiaru energii elektrycznej, regulatory elektryczne,
regulatory energii elektrycznej, 12 pojazdy elektryczne, ciężarówki elektryczne [pojazdy], ciągniki elektryczne [pojazdy], elektryczne napędy do pojazdów, napędy
elektryczne do pojazdów lądowych, napędy silnikowe
elektryczne do pojazdów lądowych, części wykończenia
wnętrza samochodów, części konstrukcyjne do samochodów, silniki elektryczne do samochodów osobowych,
części i akcesoria do pojazdów, części i akcesoria do pojazdów lądowych, elektryczne mechanizmy napędowe
do pojazdów lądowych, 35 reklamowanie samochodów
na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarczanie
informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, usługi handlu detalicznego w związku
z akcesoriami samochodowymi, usługi reklamowe związane z pojazdami samochodowymi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów
samochodowych, 37 ładowanie akumulatorów do pojazdów, naprawa, konserwacja, tankowanie i ładowanie
pojazdów, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu
komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu do sieci komputerowych i technologii informacyjnej, instalacja, konserwacja
i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, instalowanie
bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych lokalnych sieci komputerowych, instalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjnego
i bezprzewodowych sieci LAN, instalowanie i naprawa
sprzętu telekomunikacyjnego, instalowanie sieci łączności elektronicznej, instalowanie skomputeryzowanych
systemów informacyjnych, instalowanie urządzeń sieci
komunikacyjnych, instalowanie urządzeń do sieci danych,
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych.
(210) 517388
(220) 2020 08 23
(731) OMYŁA KATARZYNA, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) ZENSO
(510), (511) 6 haczyki metalowe do wieszania odzieży, haczyki metalowe do wieszaków na ubrania, haki metalowe
do wieszania odzieży, haki do wieszania ubrań, metalowe,
haczyki na kapelusze wykonane z metali nieszlachetnych,
drobne wyroby metalowe, metalowe wieszaki na obrazy,
metalowe wieszaki na odzież, metalowe wieszaki na rośliny, metalowe wieszaki na torby, metalowe wieszaki (stojaki) na odzież, wieszaki metalowe na ubrania, wieszaki
na kapelusze z metalu, wieszaki na ręczniki z metalu, metalowe haczyki na odzież, metalowe haczyki do wieszania
garnków.
517392
(220) 2020 08 21
MYTHAISPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) Tajskie Spa

(531) 05.05.20, 05.05.21, 02.09.15, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 44 akupunktura, aromaterapia, doradztwo w zakresie urody, elektroliza kosmetyczna, fizjoterapia, gabinety
pielęgnacji skóry, informacje dotyczące masażu, kliniki, konsultacje dotyczące kosmetyków, kosmetyczne usuwanie
laserem zbędnych włosów, kosmetyczny zabieg laserowy
skóry, manicure (usługi), masaż, masaż gorącymi kamieniami, masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, masaż sportowy,
masaż tajski, masaż tkanek głębokich, masaże, pielęgnacja
stóp, pielęgnacja urody, pilates terapeutyczny, psychoterapia
holistyczna, refleksologia, rehabilitacja fizyczna, salony piękności, świadczenie usług przez salony piękności, talasoterapia, terapia alurwedyjska, terapia falą uderzeniową, terapia
Gua Sha polegająca na skrobaniu skóry, terapia polegająca
na skrobaniu (Gua Sha), tradycyjny masaż japoński, usługi
drenażu limfatycznego, usługi elektroterapii dla fizjoterapii,
usługi fizjoterapii, usługi klinik medycznych, usługi kosmetyczne, usługi masażu stóp, usługi paramedyczne, usługi
spa, usługi spa medycznych, usługi terapeutyczne, usługi
w zakresie akupunktury, usługi w zakresie krioterapii, usługi
w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi w zakresie medytacji,
usługi w zakresie odchudzania, usługi w zakresie ozdabiania
ciała, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie
pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz
i ciało, usługi zabiegów na cellulit, usługi depilacyjne, zabiegi
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi terapeutyczne
dla twarzy, zabiegi terapeutyczne dla ciała, ziołolecznictwo.
517393
(220) 2020 08 21
KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ABC
(210)
(731)

(531)

02.01.07, 02.01.23, 01.03.12, 20.07.02, 29.01.15, 27.05.01,
27.05.23, 01.01.05, 01.01.10
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, obuwia, płytek
ściennych, drzewa, drewna, afiszów, tapet, książek, kartonów,
korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucz-
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nych, tkanin i skóry, 16 kleje do materiałów piśmiennych
i do użytku domowego, w tym kleje do obuwia, płytek ściennych, drzewa, książek, papierów, kartonów, korka, styropianu,
ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin, skóry,
szkła, kryształów, porcelany, ceramiki i puzli, papier, tektura,
karton, materiały piśmienne, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, zeszyty, plakaty, książki, plany lekcji, bloki rysunkowe, segregatory, notesy, pudełka z farbami
(artykuły szkolne), plastelina, modelina, glina do modelowania, gumki do ścierania, kalendarze, kalki, korektory, kreda
do pisania, temperówki, kredki, ołówki, pióra, piórniki, spinacze biurowe, tusz, markery, notesy, 18 tornistry szkolne, plecaki, torby, torebki, worki, portfele, portmonetki.
517394
(220) 2020 08 21
KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 02.05.23, 03.01.21, 29.01.15
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, obuwia, płytek
ściennych, drzewa, drewna, afiszów, tapet, książek, kartonów,
korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin i skóry, 16 kleje do materiałów piśmiennych
i do użytku domowego, w tym kleje do obuwia, płytek ściennych, drzewa, książek, papierów, kartonów, korka, styropianu,
ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin, skóry,
szkła, kryształów, porcelany, ceramiki i puzli, papier, tektura,
karton, materiały piśmienne, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, zeszyty, plakaty, książki, plany lekcji, bloki rysunkowe, segregatory, notesy, pudełka z farbami
(artykuły szkolne), plastelina, modelina, glina do modelowania, gumki do ścierania, kalendarze, kalki, korektory, kreda
do pisania, temperówki, kredki, ołówki, pióra, piórniki, spinacze biurowe, tusz, markery, notes, 18 tornistry szkolne, plecaki, torby, torebki, worki, portfele, portmonetki.
517396
(220) 2020 08 21
KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)
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(531) 02.05.08, 29.01.15
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, obuwia, płytek
ściennych, drzewa, drewna, afiszów, tapet, książek, kartonów,
korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych,
tkanin i skóry, 16 kleje do materiałów piśmiennych i do użytku
domowego, w tym kleje do obuwia, płytek ściennych, drzewa,
książek, papierów, kartonów, korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin, skóry, szkła, kryształów,
porcelany, ceramiki i puzzli, papier, tektura, karton, materiały
piśmienne, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, zeszyty, plakaty, książki, plany lekcji, bloki rysunkowe, segregatory, notesy, pudełka z farbami (artykuły szkolne), plastelina,
modelina, glina do modelowania, gumki do ścierania, kalendarze, kalki, korektory, kreda do pisania, temperówki, kredki, ołówki,
pióra, piórniki, spinacze biurowe, tusz, markery, notesy, 18 tornistry szkolne, plecaki, torby, torebki, worki, portfele, portmonetki.
517397
(220) 2020 08 21
KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 02.05.20, 29.01.15
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, obuwia, płytek
ściennych, drzewa, drewna, afiszów, tapet, książek, kartonów,
korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin i skóry, 16 kleje do materiałów piśmiennych
i do użytku domowego, w tym kleje do obuwia, płytek ściennych, drzewa, książek, papierów, kartonów, korka, styropianu,
ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin, skóry,
szkła, kryształów, porcelany, ceramiki i puzzli, papier, tektura, karton, materiały piśmienne, materiały przeznaczone dla
artystów, pędzle malarskie, zeszyty, plakaty, książki, plany lekcji, bloki rysunkowe, segregatory, notesy, pudełka z farbami
(artykuły szkolne), plastelina, modelina, glina do modelowania, gumki do ścierania, kalendarze, kalki, korektory, kreda
do pisania, temperówki, kredki, ołówki, pióra, piórniki, spinacze biurowe, tusz, markery, notesy, 18 tornistry szkolne, plecaki, torby, torebki, worki, portfele, portmonetki.
517399
(220) 2020 08 21
KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)
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(531) 02.05.08, 03.01.21, 29.01.15
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, obuwia, płytek ściennych, drzewa, drewna, afiszów, tapet, książek, kartonów, korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych
i sztucznych, tkanin i skóry, 16 kleje do materiałów piśmiennych i do użytku domowego, w tym kleje do obuwia, płytek ściennych, drzewa, książek, papierów, kartonów, korka,
styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych,
tkanin, skóry, szkła, kryształów, porcelany, ceramiki i puzli,
papier, tektura, karton, materiały piśmienne, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, zeszyty, plakaty,
książki, plany lekcji, bloki rysunkowe, segregatory, notesy,
pudełka z farbami (artykuły szkolne), plastelina, modelina,
glina do modelowania, gumki do ścierania, kalendarze,
kalki, korektory, kreda do pisania, temperówki, kredki, ołówki, pióra, piórniki, spinacze biurowe, tusz, markery, notesy,
18 tornistry szkolne, plecaki, torby, torebki, worki, portfele,
portmonetki.
517400
(220) 2020 08 21
KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

Nr ZT41/2020

(540) 2 km 15 km

(531) 02.05.08, 01.03.20, 07.01.20, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, obuwia, płytek
ściennych, drzewa, drewna, afiszów, tapet, książek, kartonów,
korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin i skóry, 16 kleje do materiałów piśmiennych
i do użytku domowego, w tym kleje do obuwia, płytek ściennych, drzewa, książek, papierów, kartonów, korka, styropianu,
ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin, skóry,
szkła, kryształów, porcelany, ceramiki i puzli, papier, tektura,
karton, materiały piśmienne, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, zeszyty, plakaty, książki, plany lekcji, bloki rysunkowe, segregatory, notesy, pudełka z farbami
(artykuły szkolne), plastelina, modelina, glina do modelowania, gumki do ścierania, kalendarze, kalki, korektory, kreda
do pisania, temperówki, kredki, ołówki, pióra, piórniki, spinacze biurowe, tusz, markery, notesy, 18 tornistry szkolne, plecaki, torby, torebki, worki, portfele, portmonetki.
517402
(220) 2020 08 24
NETLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NETLAND
(210)
(731)

(531) 02.05.08, 01.03.20, 29.01.15
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, obuwia, płytek ściennych, drzewa, drewna, afiszów, tapet, książek, kartonów, korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych
i sztucznych, tkanin i skóry, 16 kleje do materiałów piśmiennych i do użytku domowego, w tym kleje do obuwia, płytek ściennych, drzewa, książek, papierów, kartonów, korka,
styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych,
tkanin, skóry, szkła, kryształów, porcelany, ceramiki i puzli,
papier, tektura, karton, materiały piśmienne, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, zeszyty, plakaty,
książki, plany lekcji, bloki rysunkowe, segregatory, notesy,
pudełka z farbami (artykuły szkolne), plastelina, modelina,
glina do modelowania, gumki do ścierania, kalendarze,
kalki, korektory, kreda do pisania, temperówki, kredki, ołówki, pióra, piórniki, spinacze biurowe, tusz, markery, notesy,
18 tornistry szkolne, plecaki, torby, torebki, worki, portfele,
portmonetki.
517401
(220) 2020 08 21
KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia pomiarowe, cyfrowe urządzenia
pomiarowe, optyczne urządzenia pomiarowe, ultradźwiękowe urządzenia pomiarowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, urządzenia komputerowe do zdalnego odczytu mierników, programowalne cyfrowe urządzenia odczytujące, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, sprzęt telemetryczny, liczniki
przepływu gazu, wodomierze, urządzenia do pomiaru energii cieplnej, liczniki czynników chłodniczych, liczniki energii
elektrycznej wykorzystujące częstotliwość radiową, aparatura telemetryczna, oprogramowanie komputerowe do użytku we wdrożeniu Internetu rzeczy [IoT], oprogramowanie
użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, 35 skomputeryzowane zarządzanie danymi, elektroniczne przetwarzanie
danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, skomputeryzowane zarządzanie rejestrami, odczytywanie liczników
mediów do celów fakturowania, odczytywanie wodomierzy
do celów fakturowania, udostępnianie informacji dotyczących przetwarzania danych, 42 przechowywanie danych
on-line, przechowywanie danych elektronicznych, opraco-
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wywanie systemów do zarządzania energią i prądem, opracowywanie systemów do zarządzania gazem, opracowywanie systemów do zarządzania wodą.
517403
(220) 2020 08 21
KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin, skóry,
szkła, kryształów, porcelany, ceramiki i puzli, papier, tektura,
karton, materiały piśmienne, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, zeszyty, plakaty, książki, plany lekcji, bloki rysunkowe, segregatory, notesy, pudełka z farbami
(artykuły szkolne), plastelina, modelina, glina do modelowania, gumki do ścierania, kalendarze, kalki, korektory, kreda
do pisania, temperówki, kredki, ołówki, pióra, piórniki, spinacze biurowe, tusz, markery, notesy, 18 tornistry szkolne, plecaki, torby, torebki, worki, portfele, portmonetki.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 02.05.17, 20.07.01, 20.07.02, 16.01.06, 29.01.15
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, obuwia, płytek
ściennych, drzewa, drewna, afiszów, tapet, książek, kartonów,
korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin i skóry, 16 kleje do materiałów piśmiennych
i do użytku domowego, w tym kleje do obuwia, płytek ściennych, drzewa, książek, papierów, kartonów, korka, styropianu,
ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin, skóry,
szkła, kryształów, porcelany, ceramiki i puzli, papier, tektura,
karton, materiały piśmienne, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, zeszyty, plakaty, książki, plany lekcji, bloki rysunkowe, segregatory, notesy, pudełka z farbami
(artykuły szkolne), plastelina, modelina, glina do modelowania, gumki do ścierania, kalendarze, kalki, korektory, kreda
do pisania, temperówki, kredki, ołówki, pióra, piórniki, spinacze biurowe, tusz, markery, notesy, 18 tornistry szkolne, plecaki, torby, torebki, worki, portfele, portmonetki.
517404
(220) 2020 08 21
KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

517405
(220) 2020 08 24
FIKUS PAULINA, Ostrów Wielkopolski
(znak słowno-graficzny)
City Barber Shop

(531) 20.01.05, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, męskie salony fryzjerskie, salony fryzjerskie, usługi fryzjerskie, usługi męskich salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjerskich, usługi
salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, usługi
salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, doradztwo
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, kuracje do włosów,
mycie włosów szamponem, odbudowa włosów, udzielanie
informacji o urodzie, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody,
usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi farbowania włosów, usługi
konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi kręcenia
włosów, usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów,
usługi obcinania włosów, usługi plecenia włosów w warkocze, usługi prostowania włosów, usługi rozjaśniania włosów,
usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie usuwania włosów, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy.
517406
(220) 2020 08 21
KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 02.05.23, 29.01.15
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, obuwia, płytek
ściennych, drzewa, drewna, afiszów, tapet, książek, kartonów,
korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin i skóry, 16 kleje do materiałów piśmiennych
i do użytku domowego, w tym kleje do obuwia, płytek ściennych, drzewa, książek, papierów, kartonów, korka, styropianu,
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(531) 20.07.01, 20.07.02, 29.01.15
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, obuwia, płytek
ściennych, drzewa, drewna, afiszów, tapet, książek, kartonów,
korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin i skóry, 16 kleje do materiałów piśmiennych
i do użytku domowego, w tym kleje do obuwia, płytek ściennych, drzewa, książek, papierów, kartonów, korka, styropianu,
ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin, skóry,
szkła, kryształów, porcelany, ceramiki i puzli, papier, tektura,
karton, materiały piśmienne, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, zeszyty, plakaty, książki, plany lekcji, bloki rysunkowe, segregatory, notesy, pudełka z farbami
(artykuły szkolne), plastelina, modelina, glina do modelowania, gumki do ścierania, kalendarze, kalki, korektory, kreda
do pisania, temperówki, kredki, ołówki, pióra, piórniki, spinacze biurowe, tusz, markery, notesy, 18 tornistry szkolne, plecaki, torby, torebki, worki, portfele, portmonetki.
(210)
(731)
(540)
(540)

517407
(220) 2020 08 21
KUSZNER KRYSTIAN PEKAZET TRANS, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
Pekazet

(531) 03.02.13, 03.02.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie sklepu z akcesoriami
do samochodów, sprzedaż detaliczna i hurtowa, w tym
sprzedaż on-line, części i akcesoriów do pojazdów, 37 obsługa, naprawa i konserwacja pojazdów, 39 dostarczanie
towarów, usługi przeładunkowe, składowanie, magazynowanie i przechowywanie towarów, przewożenie ładunków,
transport, w tym transport drogowy, transport kontenerów,
logistyka transportu, wypożyczanie samochodów.
517418
(220) 2020 08 24
GOSK WOJCIECH, GOSK ARTUR FIRMA JUBILERSKA
GOLDRUN SPÓŁKA CYWILNA, Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUBILER GOLDRUN

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 akcesoria do biżuterii, amulety będące biżuterią, artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku
osobistego, artykuły zegarmistrzowskie, biżuteria i wyroby
jubilerskie, biżuteria damska, biżuteria fantazyjna, biżuteria
osobista, biżuteria szlachetna, biżuteria sztuczna, biżuteria,
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w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych,
biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, biżuteria z diamentami,
biżuteria ze złota, biżuteria ze srebra wysokiej próby, biżuteria, zegary i zegarki, bransoletki [biżuteria], bransolety, breloczki do kluczy, broszki ozdobne [biżuteria], dopasowane
osłony na pierścionki chroniące przed uderzeniem, otarciem
oraz uszkodzeniem obrączki i kamieni pierścionka, fantazyjna biżuteria, imitacja biżuterii, jubilerskie łańcuszki kord
na bransoletki, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne
i ich imitacje, kasetki na biżuterię, kolczyki, łańcuszki [biżuteria], łańcuszki jubilerskie, łańcuszki pozłacane, medaliony
[biżuteria], naszyjniki, naszyjniki [biżuteria], naturalne kamienie szlachetne, nici z metali szlachetnych, nici ze srebra, nici
ze złota [biżuteria], obrączki ślubne, ozdoby [biżuteria], ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi
metalami lub kamieniami i ich imitacjami, perły [biżuteria],
posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, pierścionki, pierścionki (wyroby jubilerskie), pudełka na biżuterię
i pudełka na zegarki, srebro, spinki do mankietów, szkatułki
na biżuterię, szpilki biżuteryjne, wisiorki biżuteryjne, wyroby
jubilerskie, wyroby biżuteryjne, zapięcia do biżuterii, zawieszki z metali półszlachetnych, złoto i jego stopy, 35 sprzedaż
detaliczna i hurtowa na rzecz osób trzecich następujących
towarów: akcesoria do biżuterii, amulety będące biżuterią,
artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, artykuły zegarmistrzowskie, biżuteria i wyroby jubilerskie,
biżuteria damska, biżuteria fantazyjna, biżuteria osobista, biżuteria szlachetna, biżuteria sztuczna, biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana z kamieni
półszlachetnych, biżuteria z diamentami, biżuteria ze złota,
biżuteria ze srebra wysokiej próby, biżuteria, zegary i zegarki,
bransoletki [biżuteria], bransolety, breloczki do kluczy, broszki ozdobne [biżuteria], dopasowane osłony na pierścionki
chroniące przed uderzeniem, otarciem oraz uszkodzeniem
obrączki i kamieni pierścionka, fantazyjna biżuteria, imitacja
biżuterii, jubilerskie łańcuszki kord na bransoletki, kamienie
szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, kasetki
na biżuterię, kolczyki, łańcuszki [biżuteria], łańcuszki jubilerskie, łańcuszki pozłacane, medaliony [biżuteria], naszyjniki,
naszyjniki [biżuteria], naturalne kamienie szlachetne, nici
z metali szlachetnych, nici ze srebra, nici ze złota [biżuteria],
obrączki ślubne, ozdoby [biżuteria], ozdoby wykonane z lub
pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, perły [biżuteria], posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, pierścionki, pierścionki
(wyroby jubilerskie), pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, srebro, spinki do mankietów, szkatułki na biżuterię, szpilki
biżuteryjne, wisiorki biżuteryjne, wyroby jubilerskie, wyroby
biżuteryjne, zapięcia do biżuterii, zawieszki z metali półszlachetnych, złoto i jego stopy, w tym za pośrednictwem
Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa towarów:
akcesoria do biżuterii, amulety będące biżuterią, artykuły
ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, artykuły zegarmistrzowskie, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria damska, biżuteria fantazyjna, biżuteria osobista, biżuteria
szlachetna, biżuteria sztuczna, biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria wykonana
z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, biżuteria z diamentami, biżuteria ze złota, biżuteria ze srebra wysokiej próby, biżuteria, zegary i zegarki,
bransoletki [biżuteria], bransolety, breloczki do kluczy, broszki ozdobne [biżuteria], dopasowane osłony na pierścionki
chroniące przed uderzeniem, otarciem oraz uszkodzeniem
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obrączki i kamieni pierścionka, fantazyjna biżuteria, imitacja
biżuterii, jubilerskie łańcuszki kord na bransoletki, kamienie
szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, kasetki
na biżuterię, kolczyki, łańcuszki [biżuteria], łańcuszki jubilerskie, łańcuszki pozłacane, medaliony [biżuteria], naszyjniki,
naszyjniki [biżuteria], naturalne kamienie szlachetne, nici
z metali szlachetnych, nici ze srebra, nici ze złota [biżuteria],
obrączki ślubne, ozdoby [biżuteria], ozdoby wykonane z lub
pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, perły [biżuteria], posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, pierścionki, pierścionki
(wyroby jubilerskie), pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, srebro, spinki do mankietów, szkatułki na biżuterię, szpilki
biżuteryjne, wisiorki biżuteryjne, wyroby jubilerskie, wyroby
biżuteryjne, zapięcia do biżuterii, zawieszki z metali półszlachetnych, złoto i jego stopy, marketing, reklama, reklama
radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama
na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, prezentacja oferty handlowej w Internecie,
organizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, prowadzenie punktów informacji konsumenckiej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej
i hurtowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 37 polerowanie biżuterii, ponowne oprawianie biżuterii, 40 usługi
grawerskie, grawerowanie, usługi polerowania, produkcja
rzemieślnicza na zamówienie i montowanie wykonanych
elementów, 42 usługi w zakresie projektowania biżuterii,
projektowanie biżuterii i wyrobów jubilerskich.
517442
(220) 2020 08 24
TRIBOTIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TRIBOTIUM
(510), (511) 35 usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, doradztwo księgowe w zakresie podatków, doradztwo
księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych,
doradztwo podatkowe [rachunkowość], usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, 36 usługi podatkowe,
analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych.
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) drimer

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.07,
26.11.10
(510), (511) 16 folie z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, 17 folia rozdmuchiwana (inna niż do pakowania),
folie maskujące do okien, folie polimerowe do użytku w produkcji, folie z tworzyw sztucznych do wypełniania i wyściełania [inne niż do zawijania].
517452
(220) 2020 08 24
INSTYTUT NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) SOLVBITEN
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, produkty
chemiczne przeznaczone dla przemysłu, preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych.
(210)
(731)

517456
(220) 2020 08 25
LEGIETA ALEKSANDRA, HUTNIKIEWICZ BARTOSZ RK9
SPÓŁKA CYWILNA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RK9 CONVAPLAST
(210)
(731)

(210)
(731)

517443
(220) 2020 08 24
BONJOUR WIOLETTA IMBER, BEATA DRABIK
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hedonism.
(210)
(731)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.24, 24.17.01, 24.17.02, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 25 odzież, koszulki z krótkim rękawem, kurtki
(odzież), czapki jako nakrycia głowy, dzianina (odzież), podkoszulki bez rękawów.

(531)

29.01.15, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.17, 26.04.18,
26.04.22, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.07.01,
27.07.11
(510), (511) 10 worki do zbiórki moczu, worki stomijne, kolostomijne, urostomijne i ileostomijne.
517460
(220) 2020 08 24
WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOSKONAŁOŚĆ SIECI Twój STYL PL
(210)
(731)

(531)

(210)
(731)

517449
(220) 2020 08 24
DRIMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Toruń

(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.13, 27.05.15,
26.04.01, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.12, 26.04.18,
26.04.22, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, sprzęt
(hardware) do przetwarzania danych, oprogramowanie
komputerowe (software) zapisane lub ładowalne, aplikacje-
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-software, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia
do fototelegrafii, urządzenia do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne jednostki
przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, zapisane i niezapisane nośniki dźwięku, obrazu i danych wszelkiego rodzaju (z wyjątkiem filmów nienaświetlonych), a w szczególności taśmy, kasety, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, dyski D-ROM, dyski wideo, taśmy
z danymi, dyski kompaktowe audio i wideo, taśmy audio
i wideo, filmy audio i wideo, dyskietki, płyty, uniwersalne dyski cyfrowe DVD i inne cyfrowe nośniki zapisu, urządzenia
do zapisywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku, obrazów i danych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane,
hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, karty
inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem,
magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia
peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy,
lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne,
lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej,
maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory - programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo,
odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe
jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane,
programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów
ładowalnych, skanery komputerowe, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane,
taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy
wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające
w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory
elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów
kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego
i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę
lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków
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magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, maszyny liczące, aplikacje na smartfony, tablety, czytniki elektroniczne i inne urządzenia mobilne lub stacjonarne (ładowalne), publikacje elektroniczne
(ładowalne), pliki audio, pliki muzyczne i pliki obrazów, ładowalne, okulary (optyka), etui na okulary, 16 afisze, plakaty,
akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty,
broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki
graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze,
kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe,
katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały
drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty
sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania,
znaczki pocztowe, artykuły papiernicze, papier, tektura
i przedmioty wykonane z tych materiałów, a mianowicie serwetki papierowe, chusteczki papierowe, papier toaletowy,
rolki kuchenne i ręczniki papierowe, materiały introligatorskie, materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem
aparatów), materiały biurowe, kalkomanie, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), worki do pakowania, rękawy i worki z papieru, tektury lub z tworzyw sztucznych, taśmy do maszyn do pisania, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji,
urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji
dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty
CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne,
karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery, komputery
przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału
telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy
optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory
- hardware komputerowy, monitory - programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo,
odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe
jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane,
programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów
ładowalnych, skanery komputerowe, software - oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące programy
komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie
telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i te-
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lefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne
kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru
działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki
do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane
w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4,
z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach
DVD i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele,
albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma,
periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami,
karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi
i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie,
makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy,
materiały drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, badania
czytelnictwa prasy i magazynów ukazujących się w wersji
papierowej i elektronicznej, badania czytelnictwa w oparciu
o alternatywny model planowania magazynów i monitoringu sposobów konsumpcji magazynów, głównie w zakresie
korzystania z tych magazynów i ich czytania, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery,
billboardy), w tym w formie elektronicznej w Internecie, oferowanie części powierzchni reklamowej w magazynach
w oparciu o alternatywny model badania czytelnictwa, konstrukcja i analiza wskaźników czytelniczych, ocena efektywności formatów reklamowych, usługi w zakresie dokonywania pomiarów zasięgu prasy, opracowywanie standardów
w zakresie zasięgu magazynów, usługi urealniania wskaźników zasięgowych w powiązaniu ze sprzedażą magazynów,
przegląd zwyczajów czytelniczych w powiązaniu z konstrukcją wskaźników, dokonywanie i wprowadzanie na rynek wiarygodnego pomiaru zasięgu magazynów i reklamy, planowanie i rozliczanie kampanii prasowych, opracowywanie
rankingów dzienników, magazynów i czasopism, sporządzanie profilów czytelniczych, usługi w zakresie planowania
kampanii reklamowych w prasie oraz opracowywanie strategii rozwoju pism i magazynów, opracowywanie i wdrażanie
zmian w metodologii prowadzonych badań, badania preferencji konsumenckich, opracowywanie schematów badawczych pod kątem czytelnictwa różnych rodzajów publikacji:
ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz różnych periodyczności, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, eksperty-
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zy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe,
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji
o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy,
pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów,
broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia
prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi
modeli/modelek do celów reklamowych i promowania
sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi
informacyjne dotyczące reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania
reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania
reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania
reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw
sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej
Internet, reklama wideo-tekstowa i teletekstowa, pośrednictwo w umowach reklamowych dla osób trzecich, systematyzacja i aktualizacja danych w komputerowych bazach danych, administracyjne przetwarzanie zamówień na towary
i usługi (na oferty telezakupowe), w szczególności przyjmowanie zamówień, przetwarzanie zamówień, kierowanie zamówień, rozpatrywanie skarg i zapytań oraz pośrednictwo
w zakresie składania zamówień, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji,
usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej,
w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych,
widowisk telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów,
usługi rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa,
usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych,
w tym za pośrednictwem infolinii lub call center, telewizja
kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub
inne środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych
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przy pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie
łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych,
usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi
związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi
dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi
w zakresie realizowania transmisji programów radiowych,
usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki,
transmisja elektroniczna, retransmisja dźwięku, dokumentów, wiadomości i danych, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu
i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności
przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe,
usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych
oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu
telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp
do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usługi e-mail, zapewnianie dostępu do baz
danych w sieciach komputerowych, transmisja, nadawanie
i transmisja programów filmowych, telewizyjnych, radiowych, wideo-tekstowych, teletekstowych lub transmisji,
transmisja treści cyfrowych w sieciach danych, w tym przesyłanie strumieniowe i wideo na żądanie, telekomunikacja
za pośrednictwem platform i portali w Internecie, w szczególności za pośrednictwem internetowego centrum informacyjnego do obsługi klienta związanego z wydawaniem
produktów, udostępnianie kanałów telekomunikacyjnych
dla usług telezakupowych i rynków elektronicznych, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem czatów i forów internetowych, przekazywanie wiadomości różnego rodzaju na adresy internetowe (wiadomości internetowe - komunikatory internetowe), 39 dystrybucja gazet, czasopism
i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie
transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych,
41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody,
naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów
zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych,
produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe
w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa
konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie
szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem
interaktywnym widzów/słuchaczy, rozrywka, w szczególności rozrywka radiowa i telewizyjna oraz rozrywka za pośrednictwem Internetu, rozrywka w postaci udostępniania treści
cyfrowych za pośrednictwem sieci danych, w szczególności
pobierania treści cyfrowych, strumieniowej transmisji cyfro-
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wej, wideo na żądanie, gier w Internecie, porady i informacje
na temat rozrywki, w tym w Internecie, produkcja filmowa,
inna niż produkcja filmów reklamowych, produkcja filmów
telewizyjnych, produkcja filmów wideo, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo,
montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie
filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie
spektakli, jako usługi impresariatów, produkcja programów
rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie
materiałów do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi
w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji
edukacyjnych w szczególności w kierunku: ograniczania stosowania i eliminowania substancji szkodliwych dla środowiska, obniżania zużycia czynników energetycznych, racjonalizowania zużywania surowców, obniżania ilości wytwarzanych odpadów, popierania programów recyklingowych,
podnoszenia ogólnej wiedzy w tym zakresie, a także organizowanie akcji społecznych prowadzonych w formie imprez
sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, organizowanie akcji społecznych i prospołecznych obejmujących
w szczególności: akcje informacyjne w zakresie krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego, akcje prozdrowotne w kierunku rzucenia palenia, akcje w ramach programu profilaktyki i rozpowszechniania postaw prozdrowotnych, akcje społeczne w zakresie zbierania materiałów potrzebnych do zajęć terapeutycznych dla seniorów, zwłaszcza podopiecznych
domów pomocy społecznej, akcje społeczne i prospołeczne
obejmujące zbiórkę darów dla potrzebujących ludzi i zwierząt oraz dla stowarzyszeń i organizacji niosących pomoc
potrzebującym, w tym świąteczne zbiórki żywności, oraz akcje społeczne i prospołeczne obejmujące prelekcje edukacyjne na temat uzależnień od narkotyków i środków odurzających, zagrożeń w cyberprzestrzeni, przestępczości o charakterze seksualnym, udostępnianie informacji w Internecie
na temat gier komputerowych, gier wideo i informacji
o związanych z nimi produktach, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego,
programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików,
usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa
przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych,
przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska
naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej,
sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie, w tym
także za pośrednictwem witryny internetowej, doradztwo
technologiczne, zarządzanie serwerami, elektroniczne przechowywanie danych i elektroniczne tworzenie kopii zapaso-
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wych danych w komputerowych bazach danych, projektowanie i opracowywanie programów do przetwarzania danych, rozwój techniczny elektronicznych przewodników
po programach, projektowanie i pisanie stron domowych
i stron internetowych, udostępnianie przez dostawcę usług
internetowych zasobów serwerowni (server hosting), zapytania i badania w bazach danych i w Internecie w zakresie
technologii komputerowej i badań naukowych, udzielanie
wskazówek i informacji w zakresie technologii komputerowej i badań naukowych za pośrednictwem technologii telekomunikacyjnej, udostępnianie lub wypożyczanie elektronicznej przestrzeni pamięci [webspace] w Internecie, wynajem oprogramowania komputerowego, usługi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych.
517464
(220) 2020 08 24
WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) magazynauto.pl
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.15, 27.05.17, 24.17.01,
24.17.02, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, sprzęt
(hardware) do przetwarzania danych, oprogramowanie
komputerowe (software) zapisane lub ładowalne, aplikacje-software, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia
do fototelegrafii, urządzenia do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne jednostki
przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, zapisane i niezapisane nośniki dźwięku, obrazu i danych wszelkiego rodzaju (z wyjątkiem filmów nienaświetlonych), a w szczególności taśmy, kasety, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, dyski D-ROM, dyski wideo, taśmy
z danymi, dyski kompaktowe audio i wideo, taśmy audio
i wideo, filmy audio i wideo, dyskietki, płyty, uniwersalne dyski cyfrowe DVD i inne cyfrowe nośniki zapisu, urządzenia
do zapisywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku, obrazów i danych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane,
hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, karty
inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem,
magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia
peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy,
lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne,
lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej,
maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory hardware komputerowy, monitory - programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo,
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odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe
jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane,
programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów
ładowalnych, skanery komputerowe, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane,
taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy
wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające
w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory
elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów
kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego
i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę
lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków
magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, maszyny liczące, aplikacje na smartfony, tablety, czytniki elektroniczne i inne urządzenia mobilne lub stacjonarne (ładowalne), publikacje elektroniczne (ładowalne), pliki audio, pliki muzyczne i pliki obrazów, ładowalne, okulary (optyka), etui na okulary, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki,
blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze,
kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe,
katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały
drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty
sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania,
znaczki pocztowe, artykuły papiernicze, papier, tektura
i przedmioty wykonane z tych materiałów, a mianowicie serwetki papierowe, chusteczki papierowe, papier toaletowy,
rolki kuchenne i ręczniki papierowe, materiały introligatorskie, materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem
aparatów), materiały biurowe, kalkomanie, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), worki do pakowania, rękawy i worki z papieru, tektury lub z tworzyw sztucznych, taśmy do maszyn do pisania, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji,
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urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji
dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty
CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne,
karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery, komputery
przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału
telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy
optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory
- hardware komputerowy, monitory - programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo,
odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe
jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane,
programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów
ładowalnych, skanery komputerowe, software - oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące programy
komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie
telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne
kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru
działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki
do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane
w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4,
z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach
DVD i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele,
albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma,
periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami,
karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi
i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie,
makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy,
materiały drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja sprze-
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daży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, badania
czytelnictwa prasy i magazynów ukazujących się w wersji
papierowej i elektronicznej, badania czytelnictwa w oparciu
o alternatywny model planowania magazynów i monitoringu sposobów konsumpcji magazynów, głównie w zakresie
korzystania z tych magazynów i ich czytania, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery,
billboardy), w tym w formie elektronicznej w Internecie, oferowanie części powierzchni reklamowej w magazynach
w oparciu o alternatywny model badania czytelnictwa, konstrukcja i analiza wskaźników czytelniczych, ocena efektywności formatów reklamowych, usługi w zakresie dokonywania pomiarów zasięgu prasy, opracowywanie standardów
w zakresie zasięgu magazynów, usługi urealniania wskaźników zasięgowych w powiązaniu ze sprzedażą magazynów,
przegląd zwyczajów czytelniczych w powiązaniu z konstrukcją wskaźników, dokonywanie i wprowadzanie na rynek wiarygodnego pomiaru zasięgu magazynów i reklamy, planowanie i rozliczanie kampanii prasowych, opracowywanie
rankingów dzienników, magazynów i czasopism, sporządzanie profilów czytelniczych, usługi w zakresie planowania
kampanii reklamowych w prasie oraz opracowywanie strategii rozwoju pism i magazynów, opracowywanie i wdrażanie
zmian w metodologii prowadzonych badań, badania preferencji konsumenckich, opracowywanie schematów badawczych pod kątem czytelnictwa różnych rodzajów publikacji:
ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz różnych periodyczności, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe,
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji
o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy,
pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów,
broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia
prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi
modeli/modelek do celów reklamowych i promowania
sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi
informacyjne dotyczące reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania
reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywa-
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nia reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania
reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania
reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw
sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej
Internet, reklama wideo-tekstowa i teletekstowa, pośrednictwo w umowach reklamowych dla osób trzecich, systematyzacja i aktualizacja danych w komputerowych bazach danych, administracyjne przetwarzanie zamówień na towary
i usługi (na oferty telezakupowe), w szczególności przyjmowanie zamówień, przetwarzanie zamówień, kierowanie zamówień, rozpatrywanie skarg i zapytań oraz pośrednictwo
w zakresie składania zamówień, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji,
usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej,
w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych,
widowisk telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów,
usługi rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa,
usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych,
w tym za pośrednictwem infolinii lub call center, telewizja
kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub
inne środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych
przy pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie
łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych,
usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi
związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi
dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi
w zakresie realizowania transmisji programów radiowych,
usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki,
transmisja elektroniczna, retransmisja dźwięku, dokumentów, wiadomości i danych, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu
i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności
przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe,
usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych
oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu
telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp
do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usługi e-mail, zapewnianie dostępu do baz
danych w sieciach komputerowych, transmisja, nadawanie
i transmisja programów filmowych, telewizyjnych, radiowych, wideo-tekstowych, teletekstowych lub transmisji,
transmisja treści cyfrowych w sieciach danych, w tym przesyłanie strumieniowe i wideo na żądanie, telekomunikacja
za pośrednictwem platform i portali w Internecie, w szcze-
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gólności za pośrednictwem internetowego centrum informacyjnego do obsługi klienta związanego z wydawaniem
produktów, udostępnianie kanałów telekomunikacyjnych
dla usług telezakupowych i rynków elektronicznych, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem czatów i forów internetowych, przekazywanie wiadomości różnego rodzaju na adresy internetowe (wiadomości internetowe - komunikatory internetowe), 39 dystrybucja gazet, czasopism
i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie
transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych,
41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody,
naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów
zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych,
produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe
w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa
konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie
szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem
interaktywnym widzów/słuchaczy, rozrywka, w szczególności rozrywka radiowa i telewizyjna oraz rozrywka za pośrednictwem Internetu, rozrywka w postaci udostępniania treści
cyfrowych za pośrednictwem sieci danych, w szczególności
pobierania treści cyfrowych, strumieniowej transmisji cyfrowej, wideo na żądanie, gier w Internecie, porady i informacje
na temat rozrywki, w tym w Internecie, produkcja filmowa,
inna niż produkcja filmów reklamowych, produkcja filmów
telewizyjnych, produkcja filmów wideo, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo,
montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie
filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie
spektakli, jako usługi impresariatów, produkcja programów
rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie
materiałów do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi
w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji
edukacyjnych w szczególności w kierunku: ograniczania stosowania i eliminowania substancji szkodliwych dla środowiska, obniżania zużycia czynników energetycznych, racjonalizowania zużywania surowców, obniżania ilości wytwarzanych odpadów, popierania programów recyklingowych,
podnoszenia ogólnej wiedzy w tym zakresie, a także organizowanie akcji społecznych prowadzonych w formie imprez
sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, organizowanie akcji społecznych i prospołecznych obejmujących
w szczególności: akcje informacyjne w zakresie krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego, akcje prozdrowotne w kie-
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runku rzucenia palenia, akcje w ramach programu profilaktyki i rozpowszechniania postaw prozdrowotnych, akcje społeczne w zakresie zbierania materiałów potrzebnych do zajęć terapeutycznych dla seniorów, zwłaszcza podopiecznych
domów pomocy społecznej, akcje społeczne i prospołeczne
obejmujące zbiórkę darów dla potrzebujących ludzi i zwierząt oraz dla stowarzyszeń i organizacji niosących pomoc
potrzebującym, w tym świąteczne zbiórki żywności, oraz akcje społeczne i prospołeczne obejmujące prelekcje edukacyjne na temat uzależnień od narkotyków i środków odurzających, zagrożeń w cyberprzestrzeni, przestępczości o charakterze seksualnym, udostępnianie informacji w Internecie
na temat gier komputerowych, gier wideo i informacji
o związanych z nimi produktach, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego,
programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików,
usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa
przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych,
przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska
naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej,
sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie, w tym
także za pośrednictwem witryny internetowej, doradztwo
technologiczne, zarządzanie serwerami, elektroniczne przechowywanie danych i elektroniczne tworzenie kopii zapasowych danych w komputerowych bazach danych, projektowanie i opracowywanie programów do przetwarzania danych, rozwój techniczny elektronicznych przewodników
po programach, projektowanie i pisanie stron domowych
i stron internetowych, udostępnianie przez dostawcę usług
internetowych zasobów serwerowni (server hosting), zapytania i badania w bazach danych i w Internecie w zakresie
technologii komputerowej i badań naukowych, udzielanie
wskazówek i informacji w zakresie technologii komputerowej i badań naukowych za pośrednictwem technologii telekomunikacyjnej, udostępnianie lub wypożyczanie elektronicznej przestrzeni pamięci [webspace] w Internecie, wynajem oprogramowania komputerowego, usługi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych.
517465
(220) 2020 08 25
ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MONIKITE

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 42 aktualizacja i ulepszanie oprogramowania
komputerowego, badania w zakresie oprogramowania komputerowego, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu
komputerowym, inżynieria oprogramowania, opracowywanie oprogramowania do przetwarzania sygnałów cyfrowych, opracowywanie statków powietrznych, projektowa-
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nie i opracowywanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania sprzętowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
sterowników, projektowanie i opracowywanie oprogramowania systemowego, projektowanie programów i oprogramowania komputerowego w zakresie statków powietrznych,
projektowanie statków powietrznych, świadczenie usług
w zakresie projektowania wnętrz statków powietrznych, usługi doradcze w zakresie projektowania statków, zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami naukowymi, zdalny
monitoring powietrzny związany z badaniami środowiska.
517472
(220) 2020 08 25
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stary Staw
(540) (znak słowny)
(540) ERLA
(510), (511) 1 ciecze do czyszczenia podczas procesów produkcyjnych, detergent do użytku w produkcji szamponu
do włosów, detergenty do czyszczenia [część procesów produkcyjnych], detergenty do systemów automatycznego
czyszczenia, jako część procesów produkcyjnych, detergenty
do użytku przemysłowego, wypełniacze do naprawy karoserii pojazdów i opon, chemiczny zaczyn cementowy uszczelniający do stosowania w przemyśle budowlanym, chemiczny
zaczyn cementowy uszczelniający do użytku w przemyśle
budowlanym, kit do użytku przez hydraulików do mocowania muszli klozetowych, kit olejowy, kit szklarski, kity i inne
pasty do wypełniania, kity olejne, kity [wypełniacze], kity
szklarskie, mieszaniny past z proszków szklanych i ceramicznych tworzące powłoki dielektryczne na mikroukładach, mieszaniny past z proszków szklanych i ceramicznych rozproszone w nośniku, mieszanki do łatania dziur w pojazdach, mieszanki do łatania otworów w pojazdach, mieszanki do łatania
pęknięć w pojazdach, mieszanki do naprawiania opon samochodowych, mieszanki do wypełniania otworów w pojazdach, mieszanki do wypełniania pęknięć w pojazdach, mieszanki do wypełniania dziur w pojazdach, mieszanki klejów
i wypełniaczy do naprawy uszczelek, napełniacze wzmacniające, olejowe spoiwa [kity, lepiki], pasty do wypełniania, pasty
zawierające szkło do użytku w przemyśle, pasty zawierające
szkło wypełnione metalem do użytku w przemyśle, poliestrowa pasta do wypełniania, poliestry do użytku przy naprawie
dziur w powierzchniach, poliestry do użytku przy naprawie
ubytków w powierzchniach, poliestry do użytku przy wypełnianiu ubytków w powierzchniach, poliestry do użytku przy
wypełnianiu dziur w powierzchniach, poliestry w postaci past
do użytku przy wypełnianiu dziur w powierzchniach, preparaty chemiczne do wypełniania wgnieceń przy naprawie karoserii pojazdów, preparaty chemiczne do wypełniania dziur
w karoseriach pojazdów, preparaty chemiczne do wypełniania pęknięć przy naprawie karoserii pojazdów, preparaty
do klejenia papieru do użytku przemysłowego, substancje
z pasty poliestrowej do użytku w naprawie skaz w powierzchniach, substancje z pasty poliestrowej do użytku w wypełnianiu dziur w powierzchniach, substancje z pasty poliestrowej
do użytku w naprawie pęknięć, substancje z pasty poliestrowej do użytku w naprawie dziur w powierzchniach, substancje z pasty poliestrowej do użytku w wypełnianiu pęknięć,
substancje z pasty poliestrowej do użytku w wypełnianiu
skaz w powierzchniach, szpachlówki do stosowania w przemyśle lotniczym i astronautycznym, wypełniacze do karoserii
pojazdów silnikowych, wypełniacze do środków osuszających, wypełniacze uzyskane z węglanu wapnia, materiały ceramiczne w formie pyłu do użytku jako środki filtrujące, wę(210)
(731)
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giel aktywny, węgiel aktywowany, bakterie probiotyczne
do użytku w przemyśle spożywczym, bakterie używane
do produkcji żywności, chemiczne dodatki do artykułów spożywczych, chemiczne dodatki do żywności, enzymy dla przemysłu spożywczego, enzymy do celów chemicznych, enzymy do celów przemysłowych, enzymy do stosowania w przemyśle mlecznym, enzymy mlekowe do celów chemicznych,
enzymy mlekowe do celów przemysłowych, konserwanty
do żywności, konserwanty do żywności dla zwierząt [chemiczne], kultury bakterii dodawane do produktów spożywczych, kultury bakterii mlekowych na użytek branży spożywczej, kwasy tłuszczowe, preparaty chemiczne do konserwowania artykułów spożywczych, preparaty chemiczne
do oczyszczania napojów, preparaty bakteryjne do użytku
w przemyśle spożywczym, chemikalia do użytku w leczeniu
szkód ekologicznych u roślin, chemikalia do użytku w powlekaniu nasion rolniczych [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], dodatki chemiczne
do fungicydów, dodatki chemiczne do środków owadobójczych, mieszanki regulujące wzrost roślin, mieszanki nawozów, mieszanki nawozów o spowolnionym uwalnianiu, mieszanki produktów chemicznych i mikroorganizmów
do zwiększania wartości odżywczej pasz dla zwierząt [inne
niż do użytku weterynaryjnego], mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do użytku jako nawozy
ogrodnicze, mieszanki substancji chemicznych i materiałów
naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, mieszanki substancji chemicznych i mikroorganizmów do nawożenia
kompostu, nawóz mocznikowy, nawozy chemiczne, odżywki
dla roślin, odżywki dla roślin do użytku w akwariach, preparaty chemiczne do obróbki gleby, preparaty do konserwacji
kwiatów, preparaty do nawożenia gleby, preparaty chemiczne do zapobiegania chorobom u roślin zbożowych, preparaty do wzmacniania roślin, środki klejące, chemiczne płyny
odtłuszczające do stosowania w procesach produkcyjnych,
chemiczne środki odtłuszczające do stosowania w procesach
produkcyjnych, materiały odtłuszczające stosowane w procesach produkcyjnych, odtłuszczacze oparte na oleju cytrynowym do użytku w procesach produkcyjnych, płyny odtłuszczające stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych,
rozpuszczalniki odtłuszczające do użytku w procesach produkcyjnych, środki chemiczne odtłuszczające do stosowania
w przemysłowych procesach produkcyjnych, środki do odtłuszczania stosowane w procesach przemysłowych, środki
odtłuszczające do futer, do użytku w procesie produkcji, środki odtłuszczające do skóry, do użytku w procesie produkcji,
środki odtłuszczające [inne niż do stosowania w procesach
produkcyjnych], środki odtłuszczające [nie do celów gospodarstwa domowego], substancje powierzchniowo czynne,
chemiczne środki chłodzące, chemiczne środki czyszczące
do kominów, chemiczne środki czyszczące do stosowania
w procesach przemysłowych, chemiczne środki konserwujące do użytku w produkcji mydeł i olejów roślinnych, chemiczne środki konserwujące do użytku w produkcji szerokiej gamy
chemikaliów, barwniki [środki chemiczne do ożywiania kolorów] do celów przemysłowych, chemiczne środki konserwujące do użytku jako inhibitory korozji w układach wydechowych samochodów, chemiczne środki oczyszczające
do użytku w przemysłowych procesach produkcyjnych, chemiczne środki przeciw zamarzaniu, chemiczne środki rozjaśniające do użytku na powierzchniach metalowych, chemiczne środki wiążące [inne niż do użytku domowego lub do celów papierniczych], chemiczne środki zmniejszające tarcie,
przemysłowe organiczne środki chemiczne, przemysłowe
nieorganiczne środki chemiczne, środki chemiczne dla przemysłu, środki chemiczne dla rolnictwa, środki chemiczne dla
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rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne
do badania wody, środki chemiczne do gaszenia ognia, środki
chemiczne do użytku w wypełnianiu aerozoli, środki chemiczne [inne niż do gospodarstwa domowego] w postaci
płynu do użytku jako odkamieniacze, środki chemiczne
opóźniające palenie się, środki chemiczne pochłaniające
ogień do produkcji powłok zmniejszających palność, środki
przeciwprzyczepne [chemiczne], środki powlekające [chemikalia], inne niż farby, detergenty o właściwościach dezynfekcyjnych stosowane w procesach produkcyjnych, dodatki chemiczne do dezynfekcji wody, chemikalia czyszczące, dodatki
chemiczne do czyszczenia wtrysku paliwa, mieszaniny czyszczące w postaci cieczy używane w procesach produkcyjnych,
rozpuszczalniki do czyszczenia przemysłowego podczas procesów produkcyjnych, rozpuszczalniki do użytku w czyszczeniu maszyn podczas procesów produkcyjnych, surfaktanty
do użytku w ochronie powierzchni podłóg, surfaktanty
do użytku w konserwacji powierzchni podłóg, surfaktanty
do użytku w pokrywaniu powierzchni podłóg, surfaktanty
do użytku w renowacji powierzchni podłóg, 3 aerozole odtłuszczające, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający],
preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach
produkcyjnych, preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty odtłuszczające
do silników, preparaty odtłuszczające na bazie rozpuszczalnika, preparaty odtłuszczające do celów domowych, mydła,
mydła do czyszczenia przedmiotów wykonanych ze skóry,
mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła do prania, mydła
do rąk, mydła do użytku domowego, mydła do użytku osobistego, mydła granulowane, mydła i żele, mydła toaletowe,
produkty z mydła, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, chusteczki zawierające preparaty czyszczące, preparaty do czyszczenia na sucho, płyny do czyszczenia, płyny
do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, płyny
do czyszczenia zębów, powietrze sprężone w puszce
do czyszczenia i odkurzania, preparaty czyszczące do samochodów, preparaty czyszczące do skóry [materiału], preparaty
czyszczące do użytku osobistego, preparaty czyszczące, którymi nasączone są myjki, preparaty czyszczące w postaci pianek, preparaty do czyszczenia szkła, preparaty do czyszczenia
tapet, preparaty do czyszczenia podłóg, preparaty do czyszczenia tkanin, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do czyszczenia i polerowania skóry i butów, środki czyszczące, środki czyszczące do kamienia, środki czyszczące
do metalu, środki czyszczące do użytku domowego, środki
czyszczące do zamrażarek, środki czyszczące do usuwania
plam, środki czyszczące do szkła, środki do czyszczenia chromu, środki do czyszczenia dywanów, środki do czyszczenia
pojazdów, środki do czyszczenia rąk, środki do czyszczenia
tapicerki, środki do czyszczenia toalet, szampony do czyszczenia dywanów, żrące środki czyszczące, środki ścierne i polerskie, przemysłowe środki ścierne, środki perfumeryjne i zapachowe, naturalne środki perfumeryjne, antypoślizgowe
płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, mieszaniny do nabłyszczania podłóg, mieszanka do polerowania podłóg, mieszanki do pielęgnacji podłóg, naturalne pasty
do podłóg, naturalne woski do podłóg, pasta do podłogi,
preparaty do usuwania powłok podłogowych, preparaty
do usuwania wosku z podłóg, środek do usuwania wosku
z podłóg, środki do polerowania podłóg i mebli, wosk
do podłóg, środki do nadawania połysku samochodom, preparaty do nadawania połysku, środki czyszczące do celów
gospodarstwa domowego, środki odświeżające powietrze
[zapachowe], 5 środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych,
mydła dezynfekujące, płyny dezynfekujące [inne niż mydło],
preparaty do dezynfekcji strzyków [dippingu wymion] krów
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mlecznych, preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty do dezynfekcji paznokci, preparaty do dezynfekcji powietrza, ściereczki do czyszczenia nasączone środkami dezynfekującymi,
do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne do celów medycznych,
środki dezynfekcyjne do przyrządów medycznych, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekujące do aparatury i przyrządów stomatologicznych, środki dezynfekujące
do użytku domowego, środki dezynfekujące do użytku weterynaryjnego, środki dezynfekujące, którymi nasączane są chusteczki, środki do dezynfekcji basenów, dezodoranty (do powietrza), dezodoranty do samochodów, dezodoranty do tapicerki, dezodoranty do WC, dezodoranty łazienkowe, materiały pochłaniające zapachy, neutralizator zapachu zwierząt
domowych, neutralizatory zapachów do lodówki, odświeżacze do odzieży, odświeżacze powietrza w sprayu, odświeżacze powietrza, odświeżacze do ubrań i tkanin, preparaty
do neutralizacji zapachów, preparaty do odświeżania powietrza, preparaty neutralizujące zapachy, samochodowe odświeżacze powietrza, spraye do dezodoryzacji powietrza,
spraye odświeżające do pomieszczeń, środki dezodoryzujące
powietrze, środki do dezodoryzacji powietrza, środki
do oczyszczania powietrza, wkłady do odświeżaczy powietrza, żel do dezodoryzacji powietrza, bransoletki nasączone
środkiem odstraszającym owady, insektycydy, insektycydy
do użytku domowego, insektycydy do użytku w rolnictwie,
kadzidełka do odstraszania komarów, kadzidełka do odstraszania owadów, lepy na muchy, lep na muchy [taśmy], naturalne biocydy, obroże przeciw pchłom dla zwierząt, obroże
przeciwpasożytnicze dla zwierząt, płyn odstraszający muchy,
preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty do mycia zwierząt, preparaty do niszczenia szkodników, preparaty
do odstraszania robactwa, preparaty do zwalczania myszy,
preparaty do zwalczania pleśni, preparaty do tępienia ślimaków nagich, preparaty grzybobójcze do użytku domowego,
preparaty grzybobójcze, mydła antybakteryjne, chusteczki
odkażające, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środki
odkażające.
(210)
(731)
(540)
(540)
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ukowe i technologiczne, usługi doradztwa technologicznego,
usługi doradcze dotyczące badań technologicznych, usługi
w zakresie doradztwa technicznego, doradztwo eksperckie
dotyczące technologii, profesjonalne doradztwo dotyczące
technologii, doradztwo naukowe, usługi doradcze dotyczące
przyrządów naukowych, badania technologiczne, badania
techniczne, badania i analizy naukowe, technologiczne badania projektowe, prowadzenie badań [naukowych], prowadzenie badań [technicznych], badania w dziedzinie technologii
pomiarowych, ekspertyzy w zakresie technologii, przygotowywanie raportów dotyczących badań technologicznych, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, testowanie produktów w ramach kontroli jakości, audyt jakości, badanie jakości produktów, doradztwo w zakresie zapewniania
jakości, przegląd urządzeń, przeglądy techniczne, planowanie
techniczne i zarządzanie projektami technicznymi w zakresie
opracowywania sprzętu oświetleniowego, usługi pomiarowe,
usługi oceny pomiarów, usługi w zakresie pomiarów i testów
technicznych, pomiary, badania i eksploracja, prace badawcze
nad produktami, projektowanie i opracowywanie technologii
medycznej, projektowanie naukowe i technologiczne, przemysłowe analizy i usługi badawcze, publikowanie informacji
naukowych, udostępnianie informacji naukowych, udzielanie
informacji dotyczących badań naukowych, udzielanie informacji związanych z badaniami technologicznymi, wynajem
sprzętu naukowego i technologicznego, wypożyczanie urządzeń pomiarowych, 44 usługi doradcze dotyczące aparatury
i przyrządów medycznych, udzielanie informacji w zakresie
wypożyczania maszyn i aparatury medycznej.
517501
(220) 2020 08 25
POSTLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ready Steady Go

(210)
(731)

517496
(220) 2020 08 25
PERZAK-SHULTZ KATARZYNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ecuberry

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.03.11, 05.03.11,
05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 21 zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki.
(210) 517498
(220) 2020 08 25
(731) KOWALCZYK-GŁOWACKA AGNIESZKA, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) Agnieszka Kowalczyk-Głowacka
(510), (511) 35 pośredniczenie w umowach dotyczących
sprzedaży i zakupu towarów, pośredniczenie i zawieranie
transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, usługi pośrednictwa w handlu, usługi przedstawicielstw handlowych, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, marketing
towarów i usług na rzecz innych, promowanie towarów i usług
osób trzecich, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, doradztwo w zakresie promocji
sprzedaży, doradztwo w zakresie wprowadzania do obrotu
urządzeń pomiarowych i aparatury naukowej, 42 usługi na-

(531) 29.01.03, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 26.05.01
(510), (511) 38 komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, nadawanie bezprzewodowe, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy
danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja podkastów,
transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie,
udostępnianie forów internetowych on-line, usługi telekonferencyjne, usługi w zakresie wideokonferencji, zapewnianie
dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych
sieci komputerowych, 41 organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], przekazywanie know-how [szkolenia],
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi w zakresie
oświaty [nauczanie], wyższe uczelnie [edukacja], udostępnianie filmów on-line nie do pobrania.
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517505
(220) 2020 08 25
Hochland SE, Heimenkirch, DE
(znak słowno-graficzny)
CREAMLAND

(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 29 produkty mleczne, zwłaszcza sery i przetwory serowe, pasty do smarowania wykonane z sera i/lub
przetwory serowe ze składnikami niemlecznymi, masło, oleje i tłuszcze jadalne, produkty zastępcze na bazie tłuszczów
roślinnych do produktów mlecznych, dania gotowe przyrządzane z sera, gotowe sałatki.
517514
(220) 2020 08 26
DR SMILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DR SMILE

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 analizatory do użytku medycznego, aparatura dentystyczna, elektryczna, aparatura diagnostyczna
do celów medycznych, aparatura i instalacje do wytwarzania
promieni rentgenowskich do celów medycznych, aparatura
i instrumenty chirurgiczne, fotele dentystyczne, fotele do celów medycznych lub dentystycznych, futerały na instrumenty medyczne, gryzaki pierścienie dla ząbkujących dzieci,
gumki ortodontyczne, lusterka dentystyczne, maski sanitarne do celów medycznych, maski stosowane przez personel
medyczny, meble wykonane specjalnie do celów medycznych, ochraniacze zębów do celów dentystycznych, protezy dentystyczne, przyborniki dla chirurgów i lekarzy innych
specjalności, przyrządy i przybory dentystyczne, rękawice
do celów medycznych, spluwaczki do celów medycznych,
szczoteczki do czyszczenia języka, sztuczne zęby, sztyfty
dentystyczne do sztucznych zębów, urządzenia do użytku
w ortodoncji, urządzenia i instrumenty medyczne, biodegradowalne implanty do zespalania kości, ekrany radiologiczne
do celów medycznych, elektrody do użytku medycznego,
filtry promieni ultrafioletowych do celów medycznych, gąbki chirurgiczne, igły do celów medycznych, implanty chirurgiczne składające się ze sztucznych materiałów, lampy do celów medycznych (lecznicze), lampy rentgenowskie do celów
medycznych, lampy ultrafioletowe do celów medycznych,
lasery do celów medycznych, masażery do dziąseł dla niemowląt, naklejki termoczułe do użytku medycznego, plastry
chłodzące do celów medycznych, pojemniki do aplikowania
leków, rozpylacze aerozoli do celów medycznych, smoczki,
sztuczna szczęka, zawieszki do smoczków, zestawy do irygacji, smoczki do butelek do karmienia, smoczki do karmienia
niemowląt, 44 badania przesiewowe, chirurgia plastyczna,
pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, usługi
analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych
świadczone przez laboratoria medyczne, usługi doradcze
w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medyczne, usługi ortodontyczne, usługi telemedyczne, wypożyczalnie sprzętu medycznego.
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(210) 517519
(220) 2020 08 26
(731) RUSNAK JANUSZ P.P.H.U. INTER-STYL, Podegrodzie
(540) (znak słowny)
(540) Market Paletowy Janosik
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami spożywczymi.
517524
(220) 2020 08 26
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE OKNOPLUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Libertów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REVEAL

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 parapety metalowe, zamknięcia, zawiasy i akcesoria metalowe do stolarki otworowej, 19 stolarka otworowa niemetalowa, okna, drzwi, bramy, bramki, witryny, naświetla, ścianki działowe szklane, parapety niemetalowe oraz
elementy, zamknięcia i akcesoria niemetalowe do stolarki
otworowej, 37 usługi budowlane, naprawa, montaż, wymiana stolarki otworowej i ścianek działowych, budowlane roboty wykończeniowe.
517528
(220) 2020 08 26
CENTRUM KULTURY W KRYNICY-ZDROJU,
Krynica-Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) Festiwal im. Jana Kiepury
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja muzyczna, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk,
usługi artystów estradowych, usługi orkiestry, wystawianie
spektakli na żywo.
(210)
(731)

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

517532
(220) 2020 08 26
WILDEMAN MARIUSZ, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
WILD MAN
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(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy.
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(540) DUOS

517553
(220) 2020 08 27
JANCZYK MIECZYSŁAW ZAKŁAD KRAWIECKI
JANIMEN, Męcina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JaniMen
(210)
(731)

(531)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 eleganckie spodnie, garnitury, garnitury
damskie, garnitury męskie, garnitury trzyczęściowe [odzież],
garnitury w sportowym stylu, garnitury wieczorowe, garnitury wizytowe, grube płaszcze, krótkie spodnie, marynarki
od garniturów, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie
i kamizelki, męskie płaszcze, peleryny [płaszcze], płaszcze,
płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe z kapturem, płaszcze wieczorowe, płaszcze z bawełny, płaszcze z materiału
dżinsowego, płaszcze zimowe, spodnie, spodnie sportowe,
spodnie sztruksowe, 35 administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie sprzedażą, marketing dotyczący promocji, organizacja działalności gospodarczej, organizowanie i prowadzenie aukcji, organizowanie
i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, pokazy towarów, pokazy towarów i usług za pośrednictwem
mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych
telezakupów i zakupów domowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie,
prowadzenie pokazów w zakresie działalności gospodarczej,
reklama i marketing, reklama poprzez wszystkie publiczne
środki komunikacji, reklama on-line poprzez komputerowe
sieci komunikacyjne, reklamy radiowe i telewizyjne, sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony
internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów
i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż
wysyłkowa następujących towarów: eleganckie spodnie,
garnitury, garnitury damskie, garnitury męskie, garnitury
trzyczęściowe [odzież], garnitury w sportowym stylu, garnitury wieczorowe, garnitury wizytowe, grube płaszcze,
krótkie spodnie, marynarki od garniturów, męskie i damskie
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, męskie płaszcze, peleryny [płaszcze], płaszcze, płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe z kapturem, płaszcze wieczorowe, płaszcze z bawełny,
płaszcze z materiału dżinsowego, płaszcze zimowe, spodnie,
spodnie sportowe, spodnie sztruksowe, 40 krawiectwo, krojenie materiałów [tkanin], szycie (produkcja na zamówienie),
szycie odzieży na miarę, krojenie tkanin, usługi krawieckie,
usługi krawieckie [produkcja na zamówienie], 42 projektowanie ubrań, projektowanie wzorów, projektowanie nowych
produktów, projektowanie produktu [wzornictwo].
517571
(220) 2020 08 28
DUOS PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Przyszowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

03.11.02, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.18,
29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
witaminy do celów leczniczych, minerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
suplementy diety, suplementy diety do stosowania przez ludzi
w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu leczenia chorób, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów
leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze,
produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych, insulina, wyroby medyczne do celów leczniczych, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt
do celów leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, plastry, opatrunki, kompresy, medyczne opatrunki do ran,
35 usługi prowadzenia aptek i sieci aptek, usługi marketingowe,
usługi prowadzenia sprzedaży w aptece oraz za pośrednictwem
strony internetowej następujących towarów: produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy do celów leczniczych,
minerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm
do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, suplementy diety, suplementy diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub
wspomaganiu leczenia chorób, dietetyczne środki spożywcze
do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze,
napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych, insulina,
wyroby medyczne do celów leczniczych, materiały do leczenia
zębów, żywność dla niemowląt do celów leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
plastry, materiały opatrunkowe, plastry, opatrunki, kompresy,
medyczne opatrunki do ran, 44 usługi w zakresie wykonywania
leków recepturowych, porady w zakresie farmakologii, usługi
medyczne.
517577
(220) 2020 08 27
OPARA ANDRZEJ USŁUGI TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE, Rembertów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sodova
(210)
(731)
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(531)

26.01.01, 26.01.06, 26.04.02, 26.04.04, 26.11.06, 27.05.01,
29.01.04
(510), (511) 32 woda mineralna, woda źródlana, woda gazowana, woda aromatyzowana, woda niegazowana, woda
[napoje], woda pitna butelkowana, woda mineralizowana
[napoje], woda pitna z witaminami, napoje bezalkoholowe,
syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], napoje owocowe
i soki owocowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line w zakresie następujących towarów: woda mineralna,
woda źródlana, woda gazowana, woda aromatyzowana,
woda niegazowana, woda [napoje], woda pitna butelkowana, woda mineralizowana [napoje], woda pitna z witaminami, napoje bezalkoholowe, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], napoje owocowe i soki owocowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

517579
(220) 2020 08 27
PURCHAŁA PIOTR CT, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
INSKIN CLINIC

(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 44 usługi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne, fizjoterapia, usługi klinik medycznych, masaż, ośrodki zdrowia,
salony piękności, wypożyczanie sprzętu medycznego.
(210)
(731)
(540)
(540)

517580
(220) 2020 08 27
WYSZYŃSKI ADRIAN ADI TRADE, Kobyłka
(znak słowno-graficzny)
adicam

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparaty fotograficzne, uchwyty do aparatów
fotograficznych, futerały na urządzenia fotograficzne, statywy do aparatów fotograficznych, pokrowce na aparaty
fotograficzne, paski do noszenia aparatów fotograficznych,
osłony do aparatów fotograficznych, statywy dwunóżkowe,
urządzenia do wideokonferencji, urządzenia wideo, systemy
wielokamerowe do pojazdów, torby specjalnie przystosowane do aparatów fotograficznych i sprzętu fotograficznego,
urządzenia do montowania kamer, kamery wideo, cyfrowe
kamery wideo, kamery wideo do emisji telewizyjnej, kamery
wideo do nadzoru, kamery wideo przystosowane do celów
monitoringowych, przenośne kamery wideo z wbudowanymi urządzeniami do odtwarzania kaset wideo, kamery telewizyjne, telewizyjne kamery, kamery internetowe, kamery
na podczerwień, pokrowce na kamery, kamery do pojazdów,
kamery filmowe przeznaczone do samowywołujących się
klisz, kamery z opcją podglądu wielu klatek, sieciowe kamery
monitorujące do nadzoru, wodoodporne futerały na kamery
wideo, urządzenia do stabilizacji częstotliwości, stabilizatory
częstotliwości, stabilizatory obrazu, stabilizatory do wzmac-
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niaczy dwukanałowych, stabilizatory napięcia, 12 pojazdy
i środki transportu, wózki, wózki [rolnicze], wózki pocztowe,
wózki narzędziowe, wózki szpitalne, wózki zwrotne, wózki
transportowe, wózki ruchome, wózki wielofunkcyjne, wózki
dziecięce, wózki sklepowe, wózki bagażowe, wózki przechylne, wózki-wywrotki, wózki ręczne, ręczne wózki, wózki [kolejnictwo], zderzaki wózków, elektryczne wózki inwalidzkie,
wózki na dokumenty, elektrycznie napędzane wózki, linowe
wózki szynowe, kółka do wózków do supermarketów, gumowe zderzaki wózków dziecięcych, wózki zwrotne do wagonów kolejowych, kółka samonastawne do wózków [pojazdy], kółka samonastawne do wózków, przykrycia do wózków
dziecięcych, popychacze wózków górniczych, pokrycia
wózków dziecięcych spacerowych, pokrycia wózków dziecięcych, pokrycia i budki do dziecięcych wózków spacerowych, pokrowce wózków dziecięcych, pokrowce na wózki
dziecięce, pokrowce do wózków dziecięcych spacerowych,
poduszki siedzisk do wózków inwalidzkich, podłokietniki
do wózków inwalidzkich, podkładki do wózków inwalidzkich, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, do zapinania korpusów wózków dziecięcych, osłony do wózków dziecięcych,
opony do wózków inwalidzkich, ogrodowe wózki na węże
do podlewania, niskie wózki na kółkach, narożniki ochronne przystosowane do wózków, napędzane elektrycznie
wózki inwalidzkie umożliwiające pozycję stojącą, moskitiery
do wózków spacerowych, wbudowane, mobilne wózki widłowe, ładowarki [wózki widłowe], kosze do wózków dziecięcych, kontenery rolkowe [wózki], wózki do wodowania łodzi,
wózki do użytku z przenośnym łóżeczkiem niemowlęcym,
wózki do ładowania ze zwrotnicami do pojazdów, wózki dla
wędkarzy, wózki dla osób niepełnosprawnych, wózki będące zmotoryzowanymi pojazdami lądowymi, widły do wózków widłowych, uprzęże do wózków dziecięcych, uprzęże
do użytku z wózkami dziecięcymi, uchwyty zawierające
reklamę i przystosowane do wózków, torby przystosowane
do wózków spacerowych, terenowe wózki widłowe posiadające ramię teleskopowe, sztaplarki [wózki widłowe], szelki bezpieczeństwa do pojazdów, do przypinania korpusów
wózków dziecięcych, skomputeryzowane wózki golfowe
wyposażone w silnik, składane wózki na bagaż bez napędu
silnikowego, składane wózki dziecięce, silniki elektryczne
do wózków inwalidzkich, ręcznie obsługiwane wózki, wózki
o różnym przeznaczeniu, wózki napędzane siłą ludzką, wózki na żywność wyposażone w silnik, wózki na żywność bez
napędu silnikowego, wózki na zakupy, wózki na torby, wózki
na pranie, wózki na kółkach na bagaż, wózki na kółkach dla
dzieci, wózki na kije do golfa, wózki jezdniowe widłowe, wózki jednoosiowe transportowe, wózki inwalidzkie sterowane
ręcznie, wózki golfowe [pojazdy], wózki golfowe wyposażone w silnik, wózki z bębnem do zwijania przewodów giętkich, wózki widłowe mogące poruszać się po każdym terenie, wózki - wagoniki do przewożenia dzieci, wózki używane
do sprzątania, wózki transportowe platformowe, wózki towarowe i bagażowe, wózki szynowe do transportu przyczep
koleją, wózki szpitalne do wydawania lekarstw, wózki spacerowe dla zwierząt domowych, wózki straganiarskie chłodnicze, wózki ręczne chłodnicze, wózki ręczne bagażowe, wózki
przyczepiane do latawców, wózki podnośnikowe ręczne
do przemieszczania ładunków, wózki zwrotne do wagonów
kolejowych, wózki zwrotne wagonów kolejowych, wyposażone w silnik wózki inwalidzkie dla osób niepełnosprawnych
i z trudnościami w poruszaniu się, wyposażone w silnik wózki
dla osób niepełnosprawnych i z trudnościami w poruszaniu
się, amortyzatory do pojazdów, amortyzatory zawieszenia
w pojazdach, amortyzatory do samochodów.
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(210) 517581
(220) 2020 08 27
(731) PURCHAŁA PIOTR CT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Inskin Clinic
(510), (511) 44 usługi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne, fizjoterapia, usługi klinik medycznych, masaż, ośrodki zdrowia,
salony piękności, wypożyczanie sprzętu medycznego.
517623
(220) 2020 08 30
WIZJO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) panmaterac.pl

(210)
(731)

(531) 04.05.02, 04.05.03, 27.05.01, 29.01.14, 24.17.02
(510), (511) 10 artykuły ortopedyczne, materace do celów
medycznych, łóżka specjalnie skonstruowane do celów medycznych, 20 wyroby (nie ujęte w innych klasach) z drewna,
korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu,
muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, poduszki, leżaki, materace, nakładki na materace, materace dmuchane, nie do celów
medycznych, materace sprężynowe, łóżka, osprzęt niemetalowy do łóżek, zagłówki do łóżek, pościel, oprócz bielizny pościelowej, stelaże do łóżek, meble, 24 pokrycie na materace,
ochronne pokrowce [narzuty] na materace i meble, dopasowane pokrowce na materace, wsypy [pokrowce na materace], pokrowce na materace [inne niż dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych], pokrowce na poduszki,
pościel, 35 reklama i marketing, zarządzanie działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami na zasadach franchisingu, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, usługi handlu detalicznego i hurtowego (w tym przez sieć Internet oraz inne sieci komunikacji)
związane z następującymi produktami: meble, artykuły wyposażenia wnętrz dla domu, artykuły dekoracyjnie dla domu,
materace, poduszki, pościel, łóżka, stelaże do łóżek.
517624
(220) 2020 08 30
WIZJO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) panmaterac.pl

(210)
(731)

(531) 04.05.02, 04.05.03, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 10 artykuły ortopedyczne, materace do celów
medycznych, łóżka specjalnie skonstruowane do celów medycznych, 20 meble, wyroby (nie ujęte w innych klasach)
z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej,
fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, poduszki,
leżaki, materace, nakładki na materace, materace dmuchane, nie do celów medycznych, materace sprężynowe, łóżka,
osprzęt niemetalowy do łóżek, zagłówki do łóżek, pościel,
oprócz bielizny pościelowej, stelaże do łóżek, 24 pokrycie
na materace, ochronne pokrowce [narzuty] na materace
i meble, dopasowane pokrowce na materace, wsypy [po-
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krowce na materace], pokrowce na materace [inne niż dla
osób niekontrolujących czynności fizjologicznych], pokrowce na poduszki, pościel, 35 reklama i marketing, zarządzanie
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami na zasadach franchisingu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi handlu detalicznego i hurtowego (w tym przez sieć Internet oraz inne
sieci komunikacji) związane z następującymi produktami:
meble, artykuły wyposażenia wnętrz dla domu, artykuły dekoracyjne dla domu, materace, poduszki, pościel, łóżka, stelaże do łóżek.
517636
(220) 2020 08 30
MARCOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARCOVA
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 toner do drukowania offsetowego, toner
do kopiarek, toner w kartridżach, toner w kartridżach
do komputerowych urządzeń drukujących, tonery do drukarek i fotokopiarek, tonery drukarskie, tonery kserograficzne,
pełne wkłady z tonerem do fotokopiarek, drukarek laserowych, urządzeń fotokopiujących, fotokopiarek fotograficznych, drukarek i fotokopiarek, fotokopiarek elektrostatycznych, drukarek igłowych, obsługiwanych elektronicznie
urządzeń drukujących, kartridże napełnione tonerem, tusze
drukarskie, 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie firmowe, oprogramowanie, pakiety oprogramowania,
oprogramowanie biurowe, komputerowe oprogramowanie
użytkowe, narzędzia do opracowywania oprogramowania
komputerowego, oprogramowanie biznesowe, oprogramowanie dla przedsiębiorstw, oprogramowanie do sterowania
drukarkami komputerowymi, systemy wykrywania dronów,
automatyczne systemy wykrywania dronów, skrzynki rozdzielcze elektryczne, elektryczne tablice rozdzielcze, szafy
rozdzielcze, pulpity rozdzielcze, rozdzielacze energii elektrycznej, elektryczne panele rozdzielcze do sieci elektrycznej, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności,
aparatura i urządzenia do regulowania elektryczności, aparatura i urządzenia do gromadzenia elektryczności, aparatura
i urządzenia do przełączania energii elektrycznej, aparatura
i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, moduły zasilania, moduły do monitorowania napięcia,
moduły z obwodami scalonymi, moduły połączeniowe
do sterowników elektrycznych, elektryczne lub elektroniczne moduły kontrolno - sterujące, kable i przewody elektryczne, puszki elektroinstalacyjne, kanały elektroinstalacyjne, radary, instalacje radarowe, systemy radarowe, komputery
do pojazdów bezzałogowych, mechanizmy kontroli dostępu, automatyczne urządzenia kontroli dostępu, elektryczne
systemy kontroli dostępu, automatyczne systemy kontroli
dostępu, automatyczne zespoły kontroli dostępu, biometryczne systemy kontroli dostępu, elektryczne instalacje
do kontroli dostępu, elektryczne urządzenia do kontroli dostępu, elektryczne zespoły kontrolno-sterujące dostępem,
elektryczne jednostki kontrolno-sterujące dostępem, karty
kontroli dostępu magnetyczne lub kodowane, elektroniczny
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system kontrolowania dostępu do budynków, programy
komputerowe do umożliwiania i kontroli dostępu, kurtyny
świetlne bezpieczeństwa obwodowej kontroli dostępu,
elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, oprogramowanie do kontroli systemów środowiskowych, zabezpieczających i dostępu do budynków, kurtyny
świetlne bezpieczeństwa do systemów kontroli dostępu
do obszaru, programy komputerowe do użytku w autonomicznej kontroli pojazdów, okablowanie elektryczne, instalacje elektrycznego okablowania, okablowanie sieciowe, okablowanie łącznościowe, alarmowe systemy bezpieczeństwa
inne niż do pojazdów, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub systemów elektrycznych, elektronicznych
i mechanicznych osprzęt elektroinstalacyjny, sieci lokalne
LAN, oprogramowanie operacyjne do sieci LAN, alarmy pożarowe, elektryczne alarmy pożarowe, urządzenia do wykrywania pożaru, oprogramowanie do mapowania i analizowania pożarów, urządzenia do monitoringu wizualnego, oprogramowanie do monitoringu środowiska, urządzenia elektroniczne do monitoringu, kamery wideo przystosowane
do celów monitoringowych, oprogramowanie do sztucznej
inteligencji do monitoringu, elektryczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, systemy alarmowe, oprogramowanie systemowe, elektroniczne systemy kontrolne, sterowniki automatyki przemysłowej, oprogramowanie do automatyzacji przemysłowej, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, urządzenia ostrzegawcze do celów bezpieczeństwa,
wykrywacze dymu, czujniki dymu, elektryczne wykrywacze
dymu, elektryczne czujniki dymu, systemy zarządzania budynkami, telefony VoIP, kable telefoniczne, kable telekomunikacyjne, przejściówki do kabli telefonów komórkowych, zasilacze awaryjne ups, 11 oprawy oświetleniowe, kołnierzowa
oprawa oświetleniowa, przemysłowe oprawy oświetleniowe, halogenowe oprawy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe LED, oprawy oświetleniowe sufitowe, elektryczne
oprawy oświetleniowe, elektryczne oprawy oświetleniowe
zewnętrzne, architektoniczne oprawy do oświetlenia, oprawy oświetleniowe do użytku handlowego, oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, szyny zawieszone niezelektryfikowane do elektrycznej oprawy oświetleniowej, oświetlenie
i reflektory oświetleniowe, urządzenia i instalacje oświetleniowe, elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej, elementy oświetleniowej instalacji elektrycznej, wyciągi wentylacyjne dymu, przepustnice do uwalniania dymu, filtry
do odsysaczy dymu, kanały dymowe, dymowe kanały,
oczyszczacze dymu, kanały dymowe z wyciągami, kanały
dymowe z wentylatorami, osprzęt do kanałów dymowych,
wentylatory do urządzeń wyciągowych dymów, przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie się dymu, regulatory
ciągu hamujące rozprzestrzenianie się dymu, przepustnice
ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu, regulatory
ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu, 16 artykuły biurowe, zszywacze, segregatory, teczki, nawilżacze, aktówki, biurowe artykuły papiernicze, identyfikatory, dziurkacze, korektory w taśmie, zestawy drukarskie, przenośne, dozowniki taśmy przylepnej, teczki na dokumenty, bloczki karteczek samoprzylepnych, pióra i długopisy, korektory w płynie, kasetki na papeterię, zwijacze do identyfikatorów, etui
na identyfikatory, falcerki do papieru, tablice na notatki, tacki
na dokumenty, ochrona gumowa na palce, nawilżacze
do powierzchni klejących, sortowniki na dokumenty, maszyny do składania papieru jako artykuły biurowe, klipsy do etui
na identyfikatory, taśmy do przenośnych drukarek etykiet,
papier drukarski, papier do druku cyfrowego, papier do drukarek laserowych, papier rolowany do drukarek, 35 usługi
sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi
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sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, archiwizacja
dokumentów lub taśm magnetycznych, usługi pośrednictwa w handlu, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, dostarczanie
informacji o przedsiębiorstwach handlowych oraz informacji
handlowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, dostarczanie biznesowych i handlowych informacji
kontaktowych za pośrednictwem Internetu, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży
produktów i świadczenia usług, negocjowanie i zawieranie
transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem
systemów telekomunikacji, audyt przedsiębiorstw, audyt
i optymalizacja procesów związanych z drukowaniem, doradztwo związane z audytem, usługi sprzedaży detalicznej
lub hurtowej za pomocą katalogów w związku z artykułami
spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej drukarek i urządzeń drukujących, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń drukujących, usługi sprzedaży detalicznej
lub hurtowej artykułów biurowych, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej oprogramowania, komputerów PC, notebooków, stacji roboczych, serwerów i pamięci masowych,
projektorów multimedialnych, ekranów projekcyjnych, ekranów wielkoformatowych, tablic interaktywnych, systemów
i instalacji AV, komputerów, sprzętu komputerowego, podzespołów komputerowych, akcesoriów do komputerów, 37 instalowanie systemów wykrywania pożarów, instalacja systemów gaszenia pożaru, konserwacja i naprawa systemów
gaszenia pożaru, konserwacja i naprawa systemów wykrywania pożaru, instalowanie linii telefonicznych, instalacja systemów telewizji przemysłowej, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie systemów telewizji kablowych, instalowanie i naprawa sieci telekomunikacyjnych, usługi doradcze
dotyczące instalacji sprzętu telefonicznego, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, instalacja
okablowania w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, instalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych sieci LAN, instalowanie połączeń elektronicznych i cyfrowych do centrów obsługi telefonicznej, instalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych lokalnych sieci komputerowych, instalacja systemów oświetleniowych, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalacja systemów oświetlenia
elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, naprawa
lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych,
usługi doradcze związane z instalacją urządzeń oświetleniowych, diagnostyczne usługi konserwacyjne w zakresie drukarek komputerowych, konserwacja i naprawa drukarek 3D,
naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń drukarskich lub
introligatorskich, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn drukarskich, usługi wykonawców instalacji elektrycznych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych,
udzielanie informacji związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, renowacja, naprawa i konserwacja przewodów
instalacji elektrycznej, 39 magazynowanie dokumentów archiwizowanych, 40 udzielanie informacji dotyczących usług
drukarskich, wynajem urządzeń drukujących, 42 usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych, usługi przechowywania elektronicznego w zakresie
archiwizacji danych elektronicznych, usługi elektronicznego
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przechowywania danych w celu archiwizacji baz danych, obrazów i innych danych elektronicznych, elektroniczne przechowywanie archiwizowanych wiadomości e-mail, inżynieria oprogramowania, wynajem oprogramowania sprzętowego, wynajem sprzętu i oprogramowania komputerowego,
utrzymanie oprogramowania komputerowego, wykrywanie
i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, usługi w zakresie pisania oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie instalowania i konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie dostosowywania oprogramowania komputerowego do potrzeb klienta,
usługi wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania
komputerowego, utrzymanie i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, utrzymanie i unowocześnianie oprogramowania komputerowego, usługi programowania w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi konsultacyjne
związane z oprogramowaniem komputerowym, usługi konsultacyjne i informacyjne w zakresie utrzymywania oprogramowania komputerowego, usługi konsultacyjne dotyczące
komputerów i oprogramowania, usługi doradztwa w dziedzinie projektowania oprogramowania komputerowego,
usługi doradztwa specjalistycznego w dziedzinie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze i informacyjne
związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, testowanie
oprogramowania komputerowego, udzielanie porad technicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, projektowanie oprogramowania komputerowego na zamówienie, projektowanie pakietów oprogramowania na zamówienie, projektowanie oprogramowania
komputerowego dla osób trzecich, usługi doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego stosowanego do drukowania, projektowanie systemów oświetleniowych, planowanie techniczne i zarządzanie projektami technicznymi
w zakresie opracowywania sprzętu oświetleniowego, audyt
jakości, projektowanie systemów elektrycznych, projektowanie systemów elektronicznych, projektowanie induktorów
elektromagnetycznych na zamówienie, projektowanie transformatorów elektromagnetycznych na zamówienie, usługi
inżynieryjne w zakresie projektowania systemów elektronicznych, projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, projektowanie urządzeń i przyrządów mechanicznych, elektromechanicznych
i optoelektronicznych, doradztwo techniczne w projektowaniu maszynerii do wytwarzania obwodów elektronicznych,
doradztwo techniczne w zakresie zapobiegania pożarom,
45 doradztwo związane z licencjonowaniem oprogramowania komputerowego, konsultacje dotyczące zapobiegania
pożarom, monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.
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(540) DUOFLEXIN
(510), (511) 1 suplementy chemiczne wykorzystywane
do produkcji witamin, stabilizatory do witamin, witaminy
do użytku w produkcji farmaceutyków, witaminy do użytku
w produkcji żywności, 5 suplementy żywnościowe, suplementy odżywcze, suplementy diety dla ludzi, suplementy
diety dla zwierząt, preparaty witaminowe, dodatki witaminowe, preparaty zawierające witaminę K, suplementy diety
składające się z witamin, suplementy do celów medycznych,
dietetyczne, funkcjonalne i wzbogacane w substancje odżywcze, suplementy do celów niemedycznych na bazie
witamin, składników mineralnych, mikroelementów, artykuły spożywcze dietetyczne, funkcjonalne i wzbogacane
w substancje odżywcze do celów niemedycznych na bazie
witamin, składników mineralnych, mikroelementów, suplementy witaminowe, suplementy mineralne, suplementy witaminowo-mineralne, żywność związana ze specjalną dietą
do celów medycznych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, napoje lecznicze, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, dietetyczne napoje do celów medycznych, napoje z dodatkami dietetycznymi, tabletki wzbogacone w witaminy i minerały, suplementy diety, leki, środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia medycznego.
(210)
(731)
(540)
(540)

517702
(220) 2020 08 31
GAWEŁ PIOTR FIRMA HANDLOWA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
FASHION HUNT

(531) 03.06.06, 27.05.01, 11.07.03
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież
dziecięca, odzież dziewczęca, odzież wierzchnia dla kobiet
i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt i chłopców,
odzież wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania, sukienki,
suknie, T-shirty, koszulki, bluzy, bluzki, spódnice, koszule,
spodnie, bielizna damska, bielizna męska, bielizna dziecięca,
kurtki, paski [odzież], czapki [nakrycia głowy], nakrycia głowy.
517711
(220) 2020 08 31
KONIECZNY BARTŁOMIEJ, Balice
(znak słowno-graficzny)
NASZA Dolina

(210)
(731)

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

(210) 517667
(220) 2020 08 31
(731) MALITKA KONRAD, Ostrówiec
(540) (znak słowny)

(531) 27.05.01, 06.01.02, 06.01.04, 05.01.05, 05.01.16, 01.03.01
(510), (511) 43 usługi hotelowe, rezerwacja miejsc na kempingach, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, udostępnianie terenu i sprzętu kempingowego, udo-

517639
(220) 2020 08 31
HYDROGENIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) (znak słowny)
(540) Hydrogenium
(510), (511) 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi
projektowania, usługi w zakresie projektowania, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, 44 usługi
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.
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stępnianie obiektów i sprzętu dla przyczep kempingowych,
udostępnianie sprzętu i obiektów kempingowych dla przyczep turystycznych, udostępnianie tymczasowych obiektów
i sprzętu dla przyczep kempingowych, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, organizowanie
zakwaterowania dla turystów, organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty,
domy gościnne, usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], usługi w zakresie kwater wczasowych, usługi w zakresie
zakwaterowania.
(210)
(731)
(540)
(540)

517732
(220) 2020 09 01
WOLAK TOMASZ, Katowice
(znak słowno-graficzny)
REMELIT

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.03, 26.03.23
(510), (511) 37 budownictwo, budownictwo mieszkaniowe,
budowa nieruchomości [budownictwo], remont nieruchomości, remontowanie budynków, budowa hal sportowych,
budowa jezdni, budowa kompleksów biznesowych.
517733
(220) 2020 09 01
BARTOSZEK PIOTR KANCELARIA ADWOKACKA DR,
Przemyśl
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SpitGUARD dpb

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.01.03
(510), (511) 21 przybory kuchenne.
(210)
(731)
(540)
(540)

517738
(220) 2020 09 01
JANKOWSKI MICHAŁ, Konstancin-Jeziorna
(znak słowno-graficzny)
PDC PRADO DENTAL CLINIC

(531) 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 41 usługi nauczania związane z branżą stomatologiczną, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,
usługi dentystyczne, chirurgia, doradztwo związane ze stomatologią, konsultacje dentystyczne, pomoc stomatologiczna, stomatologia kosmetyczna stomatologia z sedacją,
udzielanie informacji na temat stomatologii, usługi asystenta
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dentysty, usługi czyszczenia zębów, usługi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, usługi kliniki dentystycznej, usługi ortodontyczne, usługi w zakresie wybielania
zębów.
(210) 517765
(220) 2020 09 02
(731) PILORZ KATARZYNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) IQ YOGA
(510), (511) 16 książki, materiały drukowane, notatniki, kalendarze, terminarze, broszury, druki akcydensowe, plakaty, materiały szkoleniowe dot. nauczania jogi, 25 odzież, nakrycia
głowy, koszulki do jogi, spodnie do jogi, spodenki do jogi,
topy do jogi, podkoszulki sportowe, komplety sportowe,
szorty sportowe, spodnie sportowe, stroje sportowe, okrycia
wierzchnie, czapki, opaski na włosy, kombinezony do jogi,
bluzy do jogi, 28 paski do jogi, bloczki do jogi, haki do jogi,
chusty do jogi, piłki do jogi, urządzenia do osiągania sprawności fizycznej, artykuły gimnastyczne i sportowe, urządzenia do ćwiczeń fizycznych, taśmy do ćwiczeń, klocki do jogi,
obciążniki do jogi, drewniane przyrządy do jogi, tekstylne
przyrządy do jogi, bolstery do jogi, torby na akcesoria do jogi,
koce do jogi, ręczniki do jogi, opaski relaksacyjne na oczy
do jogi, liny i pasy do wiszenia do jogi, 41 trening jogi, usługi
edukacyjne związane z jogą, udostępnianie elektronicznych
publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line [niepobieralnych], prowadzenie sesji szkoleniowych
on-line związanych ze sprawnością fizyczną, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, zajęcia sportowe i rekreacyjne, szkolenie sportowe, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, usługi
trenerskie w zakresie zajęć sportowych, dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, organizacja warsztatów, seminariów,
webinariów, zajęć i wydarzeń związanych z jogą, nauczanie
jogi, kursy jogi, zajęcia jogi stacjonarne, instrukcje ćwiczeń,
nauczanie praktyk medytacyjnych, usługi edukacyjne dotyczące medytacji, szkolenia dla nauczycieli jogi, seminaria
tematyczne dot. jogi, treningi nauczycielskie z zakresu jogi.
(210)
(731)
(540)
(540)

517766
(220) 2020 09 02
PILORZ KATARZYNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
IQ YOGA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 książki, materiały drukowane, notatniki, kalendarze, terminarze, broszury, druki akcydensowe, plakaty, materiały szkoleniowe dot. nauczania jogi, 25 odzież, nakrycia
głowy, koszulki do jogi, spodnie do jogi, spodenki do jogi,
topy do jogi, podkoszulki sportowe, komplety sportowe,
szorty sportowe, spodnie sportowe, stroje sportowe, okrycia
wierzchnie, czapki, opaski na włosy, kombinezony do jogi,
bluzy do jogi, 28 paski do jogi, bloczki do jogi, haki do jogi,
chusty do jogi, piłki do jogi, urządzenia do osiągania sprawności fizycznej, artykuły gimnastyczne i sportowe, urządzenia do ćwiczeń fizycznych, taśmy do ćwiczeń, klocki do jogi,
obciążniki do jogi, drewniane przyrządy do jogi, tekstylne
przyrządy do jogi, bolstery do jogi, torby na akcesoria do jogi,
koce do jogi, ręczniki do jogi, opaski relaksacyjne na oczy
do jogi, liny i pasy do wiszenia do jogi, 41 trening jogi, usługi
edukacyjne związane z jogą, udostępnianie elektronicznych
publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych
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on-line [niepobieralnych], prowadzenie sesji szkoleniowych
on-line związanych ze sprawnością fizyczną, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, zajęcia sportowe i rekreacyjne, szkolenie sportowe, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, usługi
trenerskie w zakresie zajęć sportowych, dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, organizacja warsztatów, seminariów,
webinariów, zajęć i wydarzeń związanych z jogą, nauczanie
jogi, kursy jogi, zajęcia jogi stacjonarne, instrukcje ćwiczeń,
nauczanie praktyk medytacyjnych, usługi edukacyjne dotyczące medytacji, szkolenia dla nauczycieli jogi, seminaria
tematyczne dot. jogi, treningi nauczycielskie z zakresu jogi.
(210) 517779
(220) 2020 09 03
(731) MUCZYŃSKA MAGDALENA, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) MEGI
(510), (511) 9 dyski kompaktowe [CD-Rom-y], dyski optyczne, dyski magnetyczne, optyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki danych, nośniki do rejestracji dźwięku, nagrania muzyczne, nagrania wideo, nagrania magnetyczne, nagrania audio, nagrania dźwiękowe, nagrania cyfrowe, nagrania multimedialne, muzyczne nagrania dźwiękowe, muzyczne nagrania wideo, płyty [nagrania dźwiękowe], muzyczne
nagrania na taśmach, nagrania wideo z filmami, nagrania
wideo z muzyką, nagrania audio i wideo, taśmy zawierające
nagrania audio, nagrania muzyczne w formie dysków, chipy
zawierające muzyczne nagrania dźwiękowe, dyski optyczne
z nagraniami audio, nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, nagrane kasety wideo z nagraniami muzycznymi,
35 rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi
reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej,
41 usługi związane z dyskotekami, organizowanie balów,
organizowanie i prowadzenie koncertów, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, usługi studia nagrań,
usługi rozrywkowe, koncerty muzyczne, koncerty muzyczne
na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji,
koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, komponowanie muzyki dla osób trzecich, usługi rozrywkowe w zakresie
dzielenia się nagraniami audio i wideo, produkcja muzyczna, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja dzieł
muzycznych w studio nagrań, usługi studiów nagrań w zakresie produkcji dysków z dźwiękiem, usługi studiów nagrań
dźwiękowych.
(210) 517816
(220) 2020 09 02
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) (znak słowny)
(540) Dermika Skin Genesis
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycznych, mleczka do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotiony do celów kosmetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryjnych,
olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne, wody
kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli, żele pod prysznic, mydła, szampony, odżywki i środki
do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych,
środki do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej, sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów
medycznych, produkty kosmetyczne i preparaty do opalania
i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty
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do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki
do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.
517987
(220) 2020 09 08
SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO
ROLNO - PRZETWÓRCZE GAL L.P.M.Ł. MAREK
SPÓŁKA JAWNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) PROSTAMER
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi.
(210)
(731)

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

517992
(220) 2020 09 04
CHWAJOŁ MONIKA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
MC 1978

(531) 29.01.02, 27.05.01, 27.07.01, 24.09.01, 24.09.03
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związanej
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy,
36 wynajem mieszkań, studio i pokoi, wynajem i dzierżawa
zakwaterowania stałego, dzierżawa lub wynajem budynków,
wynajem nieruchomości, wynajem sal wystawowych, 39 dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia,
usługi w zakresie dostarczania żywności, usługi przechowywania żywności, usługi transportu żywności, 40 szycie odzieży na miarę, szycie (produkcja na zamówienie), przetwarzanie żywności i napojów, obróbka żywności gotowanej, przetwarzanie żywności gotowanej, 42 projektowanie ubrań,
projektowanie kapeluszy, projektowanie akcesoriów mody,
projektowanie nakryć głowy, projektowanie odzież, obuwia
i nakryć głowy, 43 usługi obiektów gościnnych (zakwaterowanie), rezerwacja zakwaterowania hotelowego, hotelowe
usługi kateringowe, usługi restauracji hotelowych, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, usługi hoteli i moteli, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, usługi restauracyjne
świadczone przez hotel, usługi w zakresie zakwaterowania
w hotelach, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych,
usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, udostępnianie
informacji on-line dotyczących rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu,
świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli,
hotele, hostele, pensjonaty, zakwaterowania wakacyjne i turystyczne, świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, organizowanie
posiłków w hotelach, wycena zakwaterowania w hotelach,
rezerwacje miejsc w hotelach, świadczenie usług przez hotele i motele, rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich,
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usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, rezerwacja stolików
w restauracjach, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, organizacja
przyjęć weselnych [żywność i napoje], oferowanie żywności
i napojów w bistrach, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, katering obejmujący żywność i napoje
na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, dostarczanie żywności napojów za pośrednictwem furgonetek, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia
koktajlowe, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności
i napojów, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos,
świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność
i napoje w obiektach wystawienniczych, przygotowanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, świadczenie usług kateringowych obejmujących
żywność i napoje w obiektach na zjazdy, usługi informacji,
doradztwa rezerwacji i w zakresie dostarczania żywności
i napojów, świadczenie usług kateringowych obejmujących
żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy, tymczasowy wynajem pokoi, wynajem pomieszczeń na wystawy,
wynajem zakwaterowania na urlop, wynajem pokoi jako
tymczasowego zakwaterowania, wynajem pomieszczeń
na uroczystości towarzyskie, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, wynajem zakwaterowania tymczasowego
w domach i mieszkaniach wakacyjnych.
517993
(220) 2020 09 04
ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Elbląg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 37 naprawa lub konserwacja maszyn i przyrządów pomiarowych, naprawa lub konserwacja maszyn i instrumentów testujących, informacja o konserwacji sprzętu
pomiarowego i urządzeń testujących, usługi izolacyjne,
konserwacja i naprawa turbin gazowych, konserwacja i naprawa silników, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
do dystrybucji lub kontroli energii, modernizacja instalacji
do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania
energii, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, 39 dostarczanie energii cieplnej [dystrybucja], dystrybucja ciepła
grzewczego, dystrybucja energii do ogrzewania i chłodzenia
budynków, usługi informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii, 40 usługi wytwarzania energii, wytwarzanie
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, wytwarzanie
energii elektrycznej, 42 projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii, doradztwo technologiczne w zakresie
produkcji i używania energii.
517998
(220) 2020 09 07
AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA
STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(531) 29.01.08, 27.05.01
(510), (511) 41 fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów (edukacja lub
rozrywka), organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych
niż teksty reklamowe), tłumaczenia, udostępnianie publikacji
elektronicznych [nie do pobrania], usługi biblioteczne, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi edycji wideo
na potrzeby realizacji imprez, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wyższe uczelnie [edukacja], 42 digitalizacja dokumentów (skanowanie), projektowanie graficzne materiałów
promocyjnych, przechowywanie danych elektronicznych,
stylizacja (wzornictwo przemysłowe), usługi graficzne, wzornictwo przemysłowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

518009
(220) 2020 09 07
KUBIK MARCIN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
IMMOBILIARE POLONIA REAL ESTATE & CONSULTING

(531) 26.01.03, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, dostarczanie biznesowych
informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowej, kampanie marketingowe, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, planowanie strategii marketingowych, udzielanie informacji dotyczących marketingu, usługi marketingowe,
usługi w zakresie marketingu gospodarczego, analiza cen,
informacje na temat metod sprzedaży, konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, usługi doradcze związane z transakcjami handlowymi, usługi w zakresie
analizy cen, usługi porównywania cen, usługi w zakresie porównywania cen, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo
w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków,
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opracowywanie strategii przedsiębiorstw, organizacja działalności gospodarczej, organizacja zarządzania działalnością
gospodarczą, pomoc dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami, pomoc dla przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie prowadzenia ich interesów, pomoc
dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym
w zakresie reklamy, pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, pomoc w zakresie zarządzania i działalności
przedsiębiorstw handlowych, pomoc w zarządzaniu, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu korporacyjnym, pomoc w zarządzaniu na rzecz organizacji przemysłowych, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla firm handlowych i przemysłowych, pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, pomoc w zarządzaniu
sprawami biznesowymi lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, porady w zakresie działalności gospodarczej, świadczenie pomocy w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie
działalności gospodarczej, usługi ekspertów do spraw efektywności działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie wydajności przedsiębiorstw, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, usługi
w zakresie planowania działalności gospodarczej, usługi
w zakresie planowania działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw, usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi
w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą
związane z nabywaniem przedsiębiorstw, usługi w zakresie
fuzji przedsiębiorstw, usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i planowania, wsparcie w dziedzinie zarządzania działalnościami gospodarczymi, wsparcie
w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 36 agencje mieszkaniowe [mieszkania],
administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencje
mieszkaniowe (nieruchomości), agencje nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, biura
pośrednictwa handlu nieruchomościami, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich,
pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie
udziałów finansowych w nieruchomościach, pomoc w zakupie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości,
udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości
za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi doradcze dotyczące
wyceny nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem
i sprzedażą budynków, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencji
w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi
agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi w zakresie zarządzania
nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi
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zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi,
usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami
przemysłowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu
detalicznego, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, zarządzanie nieruchomościami,
zarządzanie nieruchomością, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie budynkami, zapewnienie finansowania
rozbudowy nieruchomości, wycena i zarządzanie nieruchomościami, wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu
osób trzecich], usługi związane z majątkiem nieruchomym,
usługi znajdowania mieszkań na rzecz osób trzecich [stałe
zamieszkanie], usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, nabywanie nieruchomości
na rzecz osób trzecich, organizowanie finansowania zakupu
nieruchomości, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe,
doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, planowanie finansów w zakresie nieruchomości, planowanie i zarządzanie finansowe,
usługi w zakresie zarządzania aktywami, usługi w zakresie
zarządzania finansami, zarządzanie aktywami, zarządzanie
aktywami finansowymi, ocena i wycena nieruchomości, ocena nieruchomości [wycena], oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), udzielanie informacji dotyczących
wyceny nieruchomości, udzielanie informacji, konsultacji
i porad w dziedzinie wyceny finansowej, usługi w zakresie
wyceny nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości, wycena nieruchomości, wycena nieruchomości [finansowa],
wyceny finansowe nieruchomości, finansowanie inwestycji
budowlanych, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, finansowanie projektów deweloperskich, nabywanie gruntów
przeznaczonych do dzierżawy, nabywanie nieruchomości
[dla osób trzecich], organizowanie finansowania w zakresie
operacji budowlanych, organizowanie wynajmu mieszkań,
pobieranie czynszów, pobieranie czynszu, powiernictwo
nieruchomości, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, timesharing nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących zarządzania ziemią, usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw,
usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi kredytowania nieruchomości, usługi nabywania gruntu, usługi
nabywania gruntu [w imieniu osób trzecich], usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie zakwaterowań, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym związane z rolnictwem, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym związane z ogrodnictwem, usługi zarządzania majątkiem, usługi zarządzania nieruchomościami
w systemie timesharingu, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania
własnością wakacyjną [timeshare], usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem sal wystawowych, wynajem zakwaterowania
[mieszkania], wynajmowanie centrów handlowych, zakwaterowanie (zapewnienie stałego -), zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, zapewnianie stałego
zakwaterowania, zapewnianie stałego zamieszkania, zarządzanie gruntami, zarządzanie portfelem nieruchomości.
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518012
(220) 2020 09 07
KRÓLIK KRZYSZTOF FUN ADVENTURE, Iława
(znak słowno-graficzny)
CZAPECZKO MASECZKA

(531) 09.07.05, 09.03.20, 27.05.01
(510), (511) 25 czapeczki jako nakrycia głowy, maski na usta
i nos.
(210)
(731)
(540)
(540)

518013
(220) 2020 09 07
AUCHAN HOLDING, Croix, FR
(znak słowno-graficzny)
easy Auchan

(531) 03.07.21, 24.17.24, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, prezentowanie produktów
we wszystkich mediach dla celów sprzedaży detalicznej, mianowicie promocja sprzedaży dla osób trzecich, gromadzenie
(z wyłączeniem transportu) na rzecz innych osób, umożliwiające klientom wygodne oglądanie i kupowanie następujących
towarów: kosmetyki i produkty toaletowe, artykuły spożywcze, artykuły odzieżowe, biżuteria, zegarki i artykuły zegarmistrzowskie, artykuły ogrodnicze, artykuły dla majsterkowiczów,
narzędzia, artykuły dekoracyjne gospodarstwa domowego
(tj. lustra, zasłony, poduszki, lampy, dzieła sztuki), ozdoby ogrodowe (tj. posągi, figurki i dzieła sztuki), produkty kosmetyczne
i pielęgnacyjne, środki czystości, produkty do samochodów,
artykuły sportowe, gry i zabawki, artykuły i przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, skóra i imitacja skóry, parasole,
kufry, walizki i małe etui, torebki, torby, zestawy podróżne i walizy, plecaki, torby na kółkach, tornistry, portfele, aktówki, etui
na klucze (wyroby skórzane), portmonetki i torebki damskie,
artykuły papiernicze, odzież, paski, rękawiczki, szelki, czapki
i kapelusze, obuwie, kostiumy kąpielowe, paliwo, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, usługi detaliczne lub hurtowe,
sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż detaliczna lub hurtowa przez
Internet lub przy pomocy dowolnych elektronicznych metod
sprzedaży na odległość, umożliwiające klientom wygodne
przeglądanie, wybieranie i kupowanie w sklepie wielobranżowym, w tym w sklepach, supermarketach i hipermarketach
następujących produktów: środki wybielające i inne substancje do prania, preparaty i produkty do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, produkty do usuwania farby, produkty do usuwania rdzy,
roztwory do szorowania, preparaty do usuwania kamienia
do użytku domowego, detergenty (środki czyszczące) inne niż
do użytku w działalności produkcyjnej i do użytku medycznego, wosk do podłóg, środki do polerowania, kleje do celów
kosmetycznych, mydła, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, dezodoranty do użytku osobistego, perfumy, kosmetyki,
produkty do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
produkty do makijażu i demakijażu, produkty do golenia, preparaty toaletowe, mleczka i olejki oczyszczające do celów toaletowych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty przeciwsłoneczne (preparaty kosmetyczne do opalania skóry), szampony dla zwierząt domowych (niemedyczne
preparaty higieniczne), produkty farmaceutyczne i weteryna-
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ryjne, produkty sanitarne do użytku medycznego i higieny
intymnej, produkty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, substancje dietetyczne, napoje i artykuły spożywcze do użytku
medycznego, suplementy diety do użytku medycznego, odchudzające preparaty lecznicze, herbaty lecznicze, zioła lecznicze, herbaty ziołowe, preparaty witaminowe, preparaty
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, mineralne suplementy diety, artykuły spożywcze i mąka mleczna dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do wypełnień i wycisków dentystycznych, środki antyseptyczne, medyczne lub sanitarne środki dezynfekujące (z wyłączeniem
mydeł), produkty do niszczenia robactwa, produkty przeciw
owadom, środki odstraszające owady, insektycydy, fungicydy,
herbicydy, produkty przeciwpasożytnicze, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, produkty do mycia zwierząt (środki
owadobójcze), produkty przeciwsłoneczne (maści na oparzenia słoneczne), wata, pieluchy, pieluchy i majtki higieniczne,
tampony menstruacyjne, wkładki do karmienia piersią, produkty do sterylizacji, kleje do protez dentystycznych, dezodoranty inne niż do użytku osobistego, produkty do oczyszczania powietrza, roztwory do soczewek kontaktowych. mydła
odkażające, obrabiarki, narzędzia ręczne o napędzie innym niż
ręczny, silniki (inne niż do pojazdów lądowych), świece zapłonowe do użytku wewnętrznego, silniki spalinowe, alternatory,
ekonomizery paliwa do silników, gaźniki, elektryczne wiertarki
ręczne, pompy na sprężone powietrze, ostrza (części maszyn),
noże elektryczne, nożyce i nożyczki, elektryczne pistolety dozujące klej, pistolety natryskowe do malowania, palniki gazowe i spawarki, postrzygarki (maszyny), kosiarki do trawy (maszyny), zwijacze mechaniczne do węży giętkich, aparatura
elektromechaniczna do przygotowywania artykułów spożywczych i napojów, elektryczne roboty i maszyny kuchenne,
młynki / kruszarki elektryczne do użytku domowego, urządzenia do prania, pralki i zmywarki, suszarki, odkurzacze, worki
do odkurzaczy elektrycznych, polerki do podłóg, elektryczne
przyrządy do polerowania do butów, elektryczne maszyny
i urządzenia czyszczące, maszyny drukarskie, maszyny do fotoskładu, maszyny do szycia i dziewiarskie, ręczne narzędzia
i przyrządy ręczne, nieelektryczne sztućce, widelce, łyżki inne
niż do wędkowania i użytku medycznego, nożyczki, ręczne
narzędzia i przyrządy ogrodnicze, narzędzia mechaniczne
do siekania i krojenia żywności, nieelektryczne otwieracze
do puszek, maszynki do golenia, żyletki, zestawy do golenia,
cążki do paznokci i pilników, elektryczne i nieelektryczne maszynki do strzyżenia włosów, elektryczne i nieelektryczne
urządzenia do depilacji, pęsety do usuwania włosów, materiały do instalacji elektrycznych (przewody, kable elektryczne),
przełączniki, wtyczki, gniazdka i inne styki, bezpieczniki, osłony gniazd, baterie elektryczne, akumulatory zapłonowe, złącza
elektryczne, aparatura elektryczna do spawania, żelazka elektryczne, aparatura do nagrywania, transmisji lub odtwarzania
dźwięku lub obrazu, słuchawki, wzmacniacze, głośniki, magnetyczne nośniki danych, nagrania audio, magnetyczne
i optyczne dyski, dyski kompaktowe (audio-wideo), odtwarzacze płyt DVD, kasety wideo, kamery wideo, aparaty telefoniczne, telefaksy, adaptery do telefonów, ładowarki do telefonów,
torby, pokrowce i etui do telefonów komórkowych i sprzętu
telefonicznego, automatyczne sekretarki telefoniczne, zestawy głośnomówiące do telefonów, aparatura telewizyjna, anteny, folie fotograficzne, projektory i ekrany projekcyjne, lampy
błyskowe (fotografia), naświetlone filmy, etui specjalnie wykonane na aparaty i instrumenty fotograficzne, dyktafony, maszyny liczące, sprzęt do przetwarzania danych, komputery,
komputerowe urządzenia peryferyjne, czytniki (sprzęt
do przetwarzania danych), modemy, publikacje elektroniczne
do pobrania, oprogramowanie, dyskietki, elektroniczne kalendarze osobiste, urządzenia do gier przeznaczonych do użytku
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wyłącznie z odbiornikami telewizyjnymi, zewnętrzne ekrany
lub monitory (sprzęt komputerowy), kartridże do gier wideo,
lornetki (optyka), okulary (optyka), soczewki kontaktowe, etui
na okulary, karty z układami scalonymi (karty inteligentne), karty magnetyczne, karty kredytowe i kodowane karty płatnicze,
kodowane karty upominkowe, magnetyczne karty identyfikacyjne, karty telefoniczne, kompasy [przyrządy pomiarowe],
pasy i kamizelki do pływania, maski i pianki do nurkowania,
wagi, kaski ochronne, środki ochrony osobistej przed wypadkami, siatki chroniące przed wypadkami, odzież chroniąca
przed wypadkami, napromieniowaniem i przeciwpożarowa,
barometry, alkoholomierze, zamki elektryczne, minutniki
do jajek, aparatura gaśnicza, elektryczne dzwonki do drzwi,
alarmy, alarmy przeciwkradzieżowe, magnesy ozdobne, magnesy, aparatura do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania
pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, instalacje wentylacyjne,
instalacje klimatyzacyjne, dezynfekcyjne, wodociągowe, instalacje i urządzenia sanitarne, fontanny ozdobne, fontanny, kabiny prysznicowe, umywalki, wanny, krany, aparatura dezodoryzująca i oczyszczająca powietrze, aparatura do chłodzenia
i klimatyzacji powietrza, instalacja do chłodzenia wody, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, aparatura do uzdatniania wody, sterylizatory, filtry do wody pitnej, kolektory słoneczne (ogrzewanie), okapy wentylacyjne, wyciągi do kuchni,
szafy chłodnicze, kontenery chłodnicze, szybkowary elektryczne, grzejniki elektryczne do butelek do karmienia, czajniki
elektryczne, grille, lodówki elektryczne, instalacje do gotowania, piekarniki, piece, kuchenki mikrofalowe, lodówki, zamrażarki, zapalniczki gazowe, tostery do chleba, elektryczne zaparzacze do kawy, frytownice elektryczne, aparaty do lodów,
suszarki do włosów, instalacje do saun, solarium, aparaty parowe do twarzy (sauny), elektryczne suszarki do prania, podgrzewacze kieszonkowe, kominki domowe, żarówki i lampy elektryczne, lampy, reflektory i światła do pojazdów, papier, tektura
(nieprzetworzona, półprzetworzona lub na artykuły papiernicze), artykuły kartonowe, torby, małe torby i arkusze papieru
lub materiały z tworzyw sztucznych, arkusze (artykuły papiernicze), produkty drukowane, czcionki drukarskie, materiały introligatorskie, fotografia, matryce drukarskie, artykuły papiernicze, kleje (kleje) do materiałów papierniczych lub do użytku
domowego, materiały dla artystów, pędzle malarskie, pudełka
z farbami (przybory szkolne), maszyny do pisania oraz artykuły
biurowe (inne niż meble), materiały instruktażowe lub dydaktyczne (z wyłączeniem aparatów), przybory szkolne (artykuły
papiernicze i materiały piśmienne), zszywki biurowe, pinezki,
temperówki do ołówków, korektory, noże do papieru, ołówki,
nasadki do ołówków, gumki do ścierania, koperty, segregatory,
albumy, almanachy, czasopisma, książki, broszury, zeszyty
do pisania lub rysowania, kalendarze, plakaty, mapy geograficzne, gazety, dozowniki taśmy klejącej (artykuły papiernicze),
papierowe chusteczki do demakijażu, pieluchomajtki dziecięce (pieluchomajtki) z papieru i celulozy, papierowe filtry
do kawy, suche kalkomanie, worki na śmieci (z papieru lub
z tworzyw sztucznych), torby do gotowania w kuchence mikrofalowej, szyldy z papieru lub tektury, papier toaletowy, obrusy z papieru, ręczniki do rąk, chusteczki do nosa, kartki z życzeniami, pocztówki, wykroje do wyrobu ubrań, globusy
ziemskie, kupony, kupony rabatowe, bilety, karty podarunkowe do zapłaty, bony upominkowe do zapłaty, niemagnetyczne karty lojalnościowe, niemagnetyczne karty identyfikacyjne,
skóra i imitacje skóry, skóra zwierzęca, bicze, uprząż i wyroby
rymarskie, laski, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, pudełka
na kapelusze ze skóry, kufry i walizki, torebki, plecaki, torby
na zakupy, torby plażowe, torby szkolne, torby na kółkach, torby podróżne, torby na odzież (podróżne), portfele, etui na karty (portfele), aktówki, etui na klucze (wyroby skórzane), portmonetki nie z metali szlachetnych, parasole, parasole przeciw-
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słoneczne, kosmetyczki, chusty do noszenia niemowląt, torby
na ubrania (podróżne), obroże i okrycia dla zwierząt, meble,
stojaki ekspozycyjne, lustra (srebrzone szkło), ramy (z wyjątkiem przeznaczonych do budownictwa), przedmioty artystyczne z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbin, muszli, bursztynu, macicy perłowej, pianki
morskiej i substytutów tych materiałów lub z tworzyw sztucznych, kosze i tace niemetalowe, pojemniki do pakowania
z tworzyw sztucznych, pudełka z drewna lub tworzywa
sztucznego, domki i legowiska dla zwierząt domowych, tablice wystawowe, stoły warsztatowe, szyldy z drewna lub tworzywa sztucznego, zamki niemetalowe i nieelektryczne, niemetalowe stałe dozowniki ręczników, kojce dla niemowląt, łóżeczka, chodziki, śpiwory kempingowe, poduchy, poduszki,
stelaże do łóżek, materace, wieszaki i pokrowce na ubrania,
kółka, karnisze i haczyki, drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, dekoracje z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, żaluzje listwowe wewnętrzne, modele, nieelektryczne
przybory i pojemniki do użytku domowego lub kuchennego
(nie z metali szlachetnych ani nimi pokryte), naczynia kuchenne i zastawa stołowa do użytku ze szkła, porcelana i naczynia
ceramiczne, zastawa stołowa nie z metali szlachetnych, zestawy garnków do gotowania, talerze, miski, kielichy, pudełka
na słodycze nie z metali szlachetnych, naczynia do picia, rondle, pudełka szklane, słoiki na ciastka, kosze piknikowe na wymiar (w tym naczynia), termoizolacyjne pojemniki na napoje,
termosy izolujące, korkociągi, otwieracze do butelek, torby
izotermiczne, termosy dla podróżnych, przenośne chłodziarki
nieelektryczne, podgrzewacze do butelek nieelektryczne,
szczotki do czyszczenia zbiorników i pojemników, dozowniki
mydła, dozowniki papieru toaletowego, mydelniczki, klamerki
do bielizny, kosze na śmieci, miednice (naczynia), miski, artykuły do czyszczenia, mianowicie ręczne przyrządy do czyszczenia, pułapki na owady, akwaria wewnętrzne, donice, kosze
do użytku domowego nie z metali szlachetnych, grzebienie,
gąbki, szczotki, szczoteczki do zębów, szczoteczki do paznokci, kosmetyczki i przybory toaletowe, rozpylacze do perfum,
przenośne wanienki dla niemowląt, nocniki, odzież, dzianiny,
bielizna osobista [bielizna], bielizna damska, piżama, szlafroki,
podomki, swetry, spódnice, sukienki, spodnie, żakiety, kurtki,
płaszcze, płaszcze przeciwdeszczowe, koszule, krawaty, szaliki,
szarfy, welony (odzież), szale, paski (odzież), paski na pieniądze
(odzież), rękawiczki (odzież), szelki, nakrycia głowy, kapelusze,
czapki, opaski na głowę (odzież), czepki kąpielowe, obuwie,
skarpety, pończochy, rajstopy, obuwie (z wyłączeniem obuwia
ortopedycznego), buty, pantofle domowe, buty plażowe,
buty narciarskie, buty sportowe, stroje kąpielowe i kąpielówki,
odzież sportowa (z wyłączeniem odzieży do nurkowania),
pianki do nart wodnych, wyprawki dziecięce [odzież], śliniaki
niepapierowe, kostiumy na bal przebierańców, tekstylne pieluchy dziecięce, pieluchomajtki dziecięce, gry, zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe (z wyłączeniem artykułów
do pływania, odzieży, obuwia, i mat), ozdoby choinkowe
(z wyłączeniem oświetlenia i wyrobów cukierniczych), atrakcje
na przyjęcia, maski karnawałowe, huśtawki, piłki do gier i zabaw i balony, konie na biegunach (zabawki), baseny (artykuły
sportowe lub do zabawy), kulki i żetony [dyski] do gier, pluszowe zabawki, lalki i domki dla lalek, kukiełki, ubrania dla lalek, figurki (zabawki), gry towarzyskie, gry budowlane, bączek (zabawki), telefony komórkowe (zabawki), pojazdy, (zabawki),
skutery, rolki, deskorolki, latawce, urządzenia do gier elektronicznych inne niż przeznaczone do użytku wyłącznie z odbiornikami telewizyjnymi, rakiety, piłki do gry i zabawy, płetwy
dla pływaków, deski surfingowe, broń do szermierki, rękawice
bokserskie, baseballowe i golfowe, wędki, kołowrotki wędkarskie, haczyki na ryby, maszyny do ćwiczeń fizycznych i przyrządy gimnastyczne, stacjonarne rowery treningowe, zabawki
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dla zwierząt domowych, mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędliny, krokiety, owoce, grzyby i konserwy,
warzywa mrożone, suszone i gotowane, miąższ owoców i sałatki owocowe, sałatki warzywne, mięso konserwowe, ryby
w puszkach, owoce i warzywa w puszkach, dżemy, galaretki
jadalne, marmolady, kompoty, pyłek kwiatowy do celów spożywczych, ekstrakty z wodorostów do celów spożywczych,
soja konserwowana spożywcza, białka, białka dla przemysłu
spożywczego, białka spożywcze stosowane jako białko (surowiec) lub odżywki białkowe lub odżywki białkowe w proszku,
zupy, buliony, soki warzywne do gotowania, jajka, mleko, masło, śmietana, jogurty, sery i inne produkty mleczne, oleje
i tłuszcze jadalne, preparaty do produkcji bulionu, chipsy ziemniaczane, potrawy gotowane na bazie wyżej wymienionych
towarów, kawa, herbata, kakao, czekolada, wyroby czekoladowe, przetwory roślinne wykorzystywane jako substytuty kawy,
sztuczna kawa, napoje z dodatkiem kawy, herbaty, kakao, czekolady, nielecznicze napary, cukier, naturalne substancje słodzące, glukoza do żywności, ryż, makaron, tapioka, sago, kasza
manna mąka i przetwory zbożowe, frytki, chipsy, chleb, ciasta
na słodkie wypieki, ciasta, bułeczki, naleśniki, tarty, placki [ciasta], wyroby cukiernicze słodkie, wyroby cukiernicze, lody jadalne, miód, syropy i melasa, mleczko pszczele do spożycia
przez ludzi (nie do użytku medycznego), anyż, anyż gwiazdkowaty, ekstrakt słodowy do żywności, aromaty inne niż olejki
eteryczne, preparaty aromatyczne do żywności, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), dressingi do sałatek, keczup, majonez, przyprawy, zagęszczacze
do gotowania artykułów spożywczych, wodorosty (przyprawy), przyprawy, zioła ogrodowe konserwowane, lody, kanapki,
pizze, przekąski na bazie ryżu, sajgonki, sushi, tacos, tortille,
tabbouleh, dania gotowane na bazie wyżej wymienionych towarów, produkty rolne i ogrodnicze, produkty leśne (nieprzetworzone i nieprzetworzone), zboża (nasiona), darń naturalna,
świeże owoce i warzywa, nieprzetworzone algi spożywcze
do spożycia przez ludzi, świeże grzyby, świeże zioła ogrodowe, żywe skorupiaki, ikra ryb, nasiona, cebulki, drzewa, krzewy,
naturalne rośliny i kwiaty, choinki, karma i napoje dla zwierząt,
produkty słodowe na ściółkę dla zwierząt, przynęty wędkarskie (żywe), żywe zwierzęta, piwa, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, lemoniady, napoje owocowe i soki owocowe, sok pomidorowy,
sok warzywny (napoje), syropy do napojów, preparaty do sporządzania napojów (z wyłączeniem sporządzonych na bazie
herbaty, kawy lub kakao, napojów na bazie mleka), pastylki
i proszki do napojów gazowanych, esencje do sporządzania
napojów, preparaty do sporządzania likierów, napoje alkoholowe (z wyłączeniem piwa), aperitify, cydr, koktajle (sporządzane z alkoholem), alkohole i likiery wspomagające trawienie,
brandy, alkohole wysokoprocentowe, wina, rum, wódka, whisky, esencje i ekstrakty alkoholowe, gromadzenie i systematyzacja danych w pliku centralnym, informacje i porady handlowe dla konsumentów, statystyczne zestawienia, programy lojalnościowe dla konsumentów (promocja, komunikacja).
518023
(220) 2020 09 09
MLECZARNIA SKARSZEWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarszewy
(540) (znak słowny)
(540) FETTI
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, ser twarogowy,
ser typu twarogowego, biały miękki ser twarogowy, biały ser,
produkty serowarskie.

(210)
(731)
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518025
(220) 2020 09 09
MLECZARNIA SKARSZEWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarszewy
(540) (znak słowny)
(540) RICOTELLA
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, biały miękki ser
twarogowy, biały ser, ser typu twarogowego, ser twarogowy.

(210)
(731)

518030
(220) 2020 09 09
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stary Staw
(540) (znak słowny)
(540) PLASTIPOX
(510), (511) 1 kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla
przemysłu, gumowy klej do reperacji opon pneumatycznych, klej do uszczelek samochodowych, klej epoksydowy
do celów łączenia i naprawy, klej kontaktowy do użytku
z laminatami, klej kontaktowy do użytku z drewnem, kleje
do celów konstrukcyjnych, kleje do butów, kleje do dywanów, kleje do impregnacji wodoodpornej, kleje do obuwia, kleje do plakatów, kleje do płytek, kleje do skór, kleje
do szablonów do drukowania, kleje do szkła, kleje do połączeń metal-metal [inne niż do materiałów piśmiennych
lub użytku domowego], kleje do drukowania za pomocą
sitodruku, kleje do naprawy opon, kleje do tkanin do użytku
przemysłowego, kleje do użytku przy produkcji mebli, kleje
do użytku w przemyśle elektrooptycznym, kleje do użytku
w przemyśle elektronicznym, kleje do użytku w nauce, kleje do użytku w przemyśle mechanicznym, kleje do użytku
w przemyśle budowlanym, kleje do wstawiania szyb, kleje
do użytku w przemyśle elektroakustycznym, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje konstrukcyjne do użytku motoryzacyjnego, kleje komercyjne [inne niż
do artykułów papierniczych lub do użytku domowego],
kleje [klejenie], kleje kauczukowe do użytku przemysłowego, kleje na bazie kauczuku do użytku przemysłowego, kleje
pochodzenia syntetycznego do użytku przemysłowego,
kleje poliuretanowe, kleje powierzchniowe [nie do użytku
medycznego, papierniczego lub domowego], kleje przemysłowe do użytku w powlekaniu i uszczelnianiu, kleje
przemysłowe do użytku w obróbce metali, kleje szybkowiążące do użytku przemysłowego, kleje z tworzyw sztucznych
[nie do celów papierniczych lub domowych], kleje z żywicy
syntetycznej do użytku przemysłowego, mieszanki klejące
na bazie żywic epoksydowych, mieszanki klejące na bazie
żywic epoksydowych przeznaczone do zastosowań przemysłowych.
(210)
(731)

(210) 518048
(220) 2020 09 09
(731) GAWŁOWSKI MARCIN, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) NeoGlass
(510), (511) 9 folia ochronna na telefony, tablety, laptopy
i inne urządzenia mobilne, osłony na telefony komórkowe,
obudowy wymienne do telefonów komórkowych, osłony
do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, folie
ochronne na wyświetlacze przenośnych urządzeń elektronicznych, folie ochronne i ozdobne na przenośne urządzenia
elektroniczne, akcesoria służące do zabezpieczania i ochrony
ekranów lub obudów urządzeń elektronicznych, etui na telefony, tablet, laptopy i inne urządzenia mobilne.
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518050
(220) 2020 09 08
INSTYTUT NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) SOLVITEN
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, produkty
chemiczne przeznaczone dla przemysłu, preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych.
(210)
(731)

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

518052
(220) 2020 09 09
IŻYKOWSKA AGATA, Sokolniki-Las
(znak słowno-graficzny)
PRALNIA łódzka

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 pranie, pranie na sucho, pranie na sucho
odzieży, pranie bielizny, pranie dywanów, pranie artykułów
odzieżowych, pranie dzianiny, pranie pieluch tekstylnych,
usługi w zakresie prania chemicznego ubrań [pranie na sucho], prasowanie odzieży, prasowanie parowe odzieży, prasowanie tekstyliów, prasowanie tkanin, prasowanie bielizny,
udzielanie informacji związanych z prasowaniem odzieży,
udzielanie informacji związanych z usługami pralniczymi,
maglowanie tkanin, 40 prasowanie na stałe futer, prasowanie na gorąco odzieży [kształtowanie odzieży], tłoczenie
[prasowanie], dekatyzacja odzieży, dekatyzacja futer.
518053
(220) 2020 09 09
PRZEDSIĘBIORSTWO FERRBUD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) Ferrbud
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, akcesoria zabezpieczające
i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania
powietrza, 17 giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich
[w tym zawory] oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, plomby, uszczelki i wypełnienia, artykuły
i materiały izolacyjne i zabezpieczające, 35 usługi handlu
hurtowego w zakresie materiałów budowlanych, usługi
handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych,
37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego,
rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)
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(531) 02.03.23, 02.03.30, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 44 usługi spa, usługi manicure i pedicure, elektroliza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne, usługi kosmetyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne dla ciała,
zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla
włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, elektroliza do celów kosmetycznych, kosmetyczne
usuwanie laserem zbędnych włosów, nakładanie produktów
kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie porad kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało,
elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, kosmetyczne
usuwanie żylaków za pomocą lasera, zabiegi kosmetyczne
na ciało, twarz i włosy, usługi zabiegów kosmetycznych
na twarz i ciało, masaże, masaż tkanek głębokich, informacje dotyczące masażu, usługi zabiegów na cellulit, usuwanie
cellulitu z ciała, usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu,
usługi mikrodermabrazji, usługi w zakresie krioterapii, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu,
usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi w zakresie
laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie naciągania
skóry za pomocą lasera, laserowe usuwanie żylaków, usługi
w zakresie pielęgnacji skóry, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, gabinety pielęgnacji skóry.
518077
(220) 2020 09 08
FIVE RAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIVERAND
(210)
(731)

(531) 03.04.07, 26.04.02, 26.04.15, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie public relations, 45 usługi w zakresie lobbingu politycznego, badania i analizy polityczne,
doradztwo polityczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

518081
(220) 2020 09 08
ŚLUSARSKI WOJCIECH, Nowy Targ
(znak słowno-graficzny)
GÓRAL

518073
(220) 2020 09 09
ADAMCZYK KATARZYNA J & K, Katowice
(znak słowno-graficzny)
perfect BODY
(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 sprzedaż
telefonów, 37 usługi budowlane, 39 wynajem pojazdów,
41 nauka jazdy, kształcenie kierowców.
518090
(220) 2020 09 08
KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) PIZZA NEWS PAPIER

(531) 02.01.07, 19.01.03, 20.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, obuwia, płytek
ściennych, drzewa, drewna, afiszów, tapet, książek, kartonów,
korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin i skóry, 16 kleje do materiałów piśmiennych
i do użytku domowego, w tym kleje do obuwia, płytek ściennych, drzewa, książek, papierów, kartonów, korka, styropianu,
ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin, skóry,
szkła, kryształów, porcelany, ceramiki i puzli, papier, tektura,
karton, materiały piśmienne, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, zeszyty, plakaty, książki, plany lekcji,
bloki rysunkowe, segregatory, notesy, pudełka z farbami (artykuły szkolne), plastelina, modelina, glina do modelowania,
gumki do ścierania, kalendarze, kalki, korektory, kreda do pisania, temperówki, kredki, ołówki, pióra, piórniki, spinacze
biurowe, tusz, markery, notesy, 18 tornistry szkolne, plecaki,
torby, torebki, worki, portfele, portmonetki.
518092
(220) 2020 09 10
VICTORIA A.SAWOSZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VOLL
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę
bezpośrednią świeżych i gotowych artykułów spożywczych,
nabiału, jaj, wędlin, mięsa, drobiu, dziczyzny, ryb, ekstraktów
mięsnych, przetworów z mięsa lub ryb, ryb żywych, ziół
ogrodowych świeżych, konserwowanych, mrożonych, suszonych i gotowanych owoców i warzyw, świeżych owoców
i warzyw, świeżych grzybów, kwiatów naturalnych i suszonych, orzechów laskowych, orzechów arachidowych, migdałów, bakalii i dodatków do ciast, galaretek, dżemów, konfitur, kompotów, miodu, melasy (syropy), drożdży, proszków
do pieczenia, chleba, pieczywa, ciastek, deserów, herbaty,
kawy, kakao, czekolady, cukru, soli, musztardy, octu, sosów
(przypraw), tapioki, sago, kawy nienaturalnej, przypraw, mąki
i produktów zbożowych, makaronów, kasz, ryżu, słodyczy
i przekąsek, lodów, lodu, napojów i soków owocowych,
wody mineralnej i gazowanej oraz innych napojów bezalkoholowych, syropów i innych preparatów do produkcji
napojów, tłuszczy i olejów jadalnych, konserw i przetworów,
mrożonek, żywności dietetycznej, żywności dla niemowląt,
napojów alkoholowych i piwa, używek, papierosów i tytoniu, akcesoriów do palenia, produktów higienicznych, perfum i kosmetyków, płynów do pielęgnacji włosów, środków
do czyszczenia zębów, olejków eterycznych, nieleczniczych
artykułów toaletowych, mydeł, środków do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środków wybielających i innych substancji stosowanych w praniu, zapalniczek, podpałek i zestawów oraz akcesoriów do grilla, lekarstw, paraleków
i farmaceutyków, materiałów i preparatów sanitarnych, jed-
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norazowych serwetek i pieluch, noży i widelców oraz sztućców, płyt, taśm, płyt kompaktowych, płyt DVD i innych materiałów audiowizualnych, oprogramowania komputerowego,
urządzeń oświetleniowych, zegarów i zegarków, artykułów
papierniczych, artykułów piśmiennych, gazet, czasopism,
map i książek, toreb, przyborów kuchennych i przyborów
gospodarstwa domowego, opakowań i worków, opakowań do żywności, szkła i porcelany, szczotek oraz urządzeń
i materiałów czyszczących, produktów do utrzymywania
i konserwacji, świec i zniczy, gier i zabawek, odzieży, obuwia, nakryć głowy, biżuterii, wyrobów tekstylnych, artykułów
pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, sprzętu biurowego, artykułów dekoracyjnych, artykułów sportowych, produktów
związanych z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem,
narzędzi, produktów związanych z wystrojem, urządzeniem
i wyposażeniem domu, artykułów wyposażenia wnętrz,
elektrycznych urządzeń do gospodarstwa domowego, artykułów dziecięcych, pieluszek niemowlęcych, artykułów
i pożywienia dla zwierząt, produktów samochodowych,
zarządzanie działalnością gospodarczą, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych w Internecie, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, udostępnianie powierzchni reklamowej,
zarządzanie biznesowe dla sklepów.
518094
(220) 2020 09 08
KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZMIESZANE

(210)
(731)

(210)
(731)

(531)

19.01.03, 02.01.07, 27.05.01, 29.01.15, 08.07.17, 08.05.15,
11.03.05
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, obuwia, płytek
ściennych, drzewa, drewna, afiszów, tapet, książek, kartonów,
korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin i skóry, 16 kleje do materiałów piśmiennych
i do użytku domowego, w tym kleje do obuwia, płytek ściennych, drzewa, książek, papierów, kartonów, korka, styropianu,
ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin, skóry,
szkła, kryształów, porcelany, ceramiki i puzli, papier, tektura,
karton, materiały piśmienne, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, zeszyty, plakaty, książki, plany lekcji,
bloki rysunkowe, segregatory, notesy, pudełka z farbami (artykuły szkolne), plastelina, modelina, glina do modelowania,
gumki do ścierania, kalendarze, kalki, korektory, kreda do pisania, temperówki, kredki, ołówki, pióra, piórniki, spinacze
biurowe, tusz, markery, notesy, 18 tornistry szkolne, plecaki,
torby, torebki, worki, portfele, portmonetki.
(210) 518136
(220) 2020 09 11
(731) ŚLIWOWSKA ALICJA, Posoka
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Scura

(531) 02.09.07, 02.09.04, 02.09.08, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
edukacja, rozrywka i sport, organizowanie i prowadzenie
konferencji, nauczanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, seminaria, organizowanie i prowadzenie szkoleń,
publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów.
(210) 518137
(220) 2020 09 11
(731) SOBOLEWSKI TOMASZ SBL, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EGALICON
(510), (511) 9 gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych,
gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], pobieralne gry komputerowe, oprogramowanie gier,
oprogramowanie gier komputerowych do użytku na telefonach komórkowych, 28 elektroniczne gry planszowe, automatyczne gry elektroniczne, edukacyjne gry elektroniczne,
elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, gry, gry elektroniczne, gry - łamigłówki, gry planszowe, gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, 41 udostępnianie gry komputerowej dostępnej
w sieci dla użytkowników sieci, udostępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet, gry internetowe [nie do pobrania], gry
oferowane on-line (w sieci informatycznej), gry oferowane
w systemie on-line z sieci komputerowej.
(210)
(731)
(540)
(540)
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(531) 26.11.12, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 stoiska wystawowe [stojaki] z metalu, 20 regały,
regały składane, regały metalowe, systemy półkowe [regały],
półki sklepowe [regały], regały do przechowywania, regały
z metalu [meble], regały metalowe (systemy półkowe) [meble],
regały metalowe [stojaki z półkami], regały wystawowe do wystawiania towarów w celach sprzedaży, regały wystawowe
do prezentacji towarów w celach wystawowych, niemetalowe
regały magazynowe [meble], regały drewniane [meble], regały na rośliny, regały niemetalowe [meble] do celów magazynowych, stojaki wystawowe, stojaki, półki, stojaki wystawowe
metalowe, stojaki wielofunkcyjne [meble], stojaki na lady, stojaki na żywność, stojaki wystawowe na plakaty, stojaki wystawowe do sprzedaży towarów, zestawy części [sprzedawane
w komplecie], z których montuje się stojaki wystawiennicze,
wielopozycyjne stojaki wystawowe wykonane z rurek aluminiowych i stalowych, segmenty wystawiennicze do celów ekspozycyjnych, przesłony ekspozycyjne [meble], składane stoiska
ekspozycyjne, zabudowy wystawowe [meble] metalowe, meble, meble metalowe, meble biurowe, meble ogrodowe, meble szkolne, biblioteczki (regały na książki), 37 montaż stojaków
i półek, 40 obróbka metali, grawerowanie, lutowanie, odlewanie
metali, odpuszczanie metali, powlekanie metalu, chromowanie,
cynowanie, frezowanie, niklowanie.
518166
(220) 2020 09 11
HOCHÓŁ ZBIGNIEW FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
AGAT, Szklarska Poręba
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mariental BROWAR SZKLARSKA PORĘBA
(210)
(731)

518139
(220) 2020 09 11
SENCZEK MAREK ZPH TAURUS, Mikołów
(znak słowno-graficzny)
Taurus gdziekolwiek jedziesz

(531)
(531) 07.11.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów, pojazdy
i środki transportu, bagażniki dachowe, akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu, bagażniki dachowe do pojazdów w postaci pojemników [boksów] do przewożenia ładunków, bagażniki do rowerów, bagażniki do przewożenia
ładunku do pojazdów, bagażniki do pojazdów, bagażniki
do transportu nart na pojazdach, bagażniki do użytku na pojazdach.
518163
(220) 2020 09 07
EX-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Klucze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ex-PRO REGAŁY METALOWE

(210)
(731)

02.01.22, 02.01.04, 09.03.02, 09.07.01, 10.03.01, 11.03.03,
05.07.02, 05.11.15, 06.01.04, 26.01.14, 02.09.12, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 32 piwo.
(210)
(731)
(540)
(540)

518173
(220) 2020 09 11
WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W TORUNIU, Toruń
(znak słowno-graficzny)
WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W TORUNIU
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(531) 02.01.04, 20.07.99, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 materiały edukacyjne w formie elektronicznej
do pobrania, książki w formie elektronicznej do pobrania,
podręczniki w formie elektronicznej do pobrania, foldery informacyjne w formie elektronicznej do pobrania, 36 analizy
ﬁnansowe, analizy ﬁnansowo – ekonomiczne, 42 badania
naukowe, badania techniczne, ekspertyzy naukowe, ekspertyzy techniczne, projektowanie, opracowywanie, wdrażanie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

518201
(220) 2020 09 13
CIENCIAŁA BARTŁOMIEJ, Biała Podlaska
(znak słowno-graficzny)
CKKS Centrum Kształcenia Kadr Sportowych

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 kursy szkoleniowe, kursy instruktażowe, prowadzenie kursów, zapewnianie kursów instruktażowych,
zapewnianie kursów szkoleniowych, prowadzenie kursów
edukacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów instruktażowych, produkcja materiałów
kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach,
usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach
edukacyjnych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych wykładach, organizacja szkoleń,
szkolenia edukacyjne, szkolenie zaawansowane, wyznaczanie standardów szkoleń, szkolenia dla dorosłych, organizowanie programów szkoleniowych, doradztwo w zakresie
szkoleń, warsztaty w celach szkoleniowych, usługi instruktażowe i szkoleniowe, organizowanie pokazów w celach
szkoleniowych, szkolenia nauczycieli, szkolenia nauczycieli
sportowych, usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, usługi
w zakresie oświaty [nauczanie].
(210) 518236
(220) 2020 09 14
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) OWIX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy
diety dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

518244
(220) 2020 09 14
KULCZYCKI SZYMON KU-SZI, Suchy Las
(znak słowno-graficzny)
FABRYKA CUKIERKÓW Hanka SIEMIANOWICE
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(531) 27.05.01
(510), (511) 30 cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze
i nadzienia, produkty pszczele, wypieki, wyroby cukiernicze,
czekolada i desery, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty
i sorbety, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów,
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, promocyjne i marketingowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

518266
(220) 2020 09 14
KUCHARSKI PIOTR KLIMA-MED, Stare Kupiski
(znak słowno-graficzny)
KLIMA-MED

(531) 26.11.08, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym on-line, urządzeń wentylacyjnych, grzewczych
i klimatyzacyjnych, 37 instalacja, naprawa i konserwacja urządzeń wentylacyjnych, grzewczych i klimatyzacyjnych, serwisowanie urządzeń wentylacyjnych, grzewczych i klimatyzacyjnych.
(210) 518303
(220) 2020 09 15
(731) HAŃCZARYK MIROSŁAW TANIEKOMINY.PL, Wałcz
(540) (znak słowny)
(540) KOMINEXX
(510), (511) 6 kominy metalowe, metalowe okładziny kominowe, modułowe systemy kominów ze stali, nasady kominowe metalowe, metalowe obudowy kominkowe, strażaki
kominowe metalowe, wykładziny kominowe metalowe,
kominowe trzony metalowe, metalowe końcówki kominowe, 8 zestawy narzędzi do kominków, szczypce do kominków, łopatki do kominków, miechy do kominków, narzędzia
do czyszczenia kominów, pogrzebacze do kominków, 11 kominki, kominki elektryczne, dmuchawy kominowe, wkłady
kominkowe, wentylatory do kominów, wymienniki ciepła
do kominków, grzejniki [kaloryfery], grzejniki elektryczne,
osłony kominkowe, wyciągi kominkowe, domowe kominki gazowe, ruszty kominkowe do użytku domowego, misy
na zanieczyszczenia [części kominków lub pieców], symulatory kominków na węgiel [domowe], symulatory kominków
na polana [domowe], dysze regulujące [części kominków],
produkty ceramiczne imitujące działanie paliw, będące częściami i akcesoriami do kominków, 19 kominy niemetalowe,
obudowy kominków, niemetalowe, niemetalowe okładziny
kominowe, kominowe (nasady -) niemetalowe, kominowe
(przedłużacze -) niemetalowe, kominowe trzony niemetalowe, przewody kominowe (niemetalowe -) do zastosowania
w budownictwie, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej następujących towarów: kominy metalowe, zestawy
kominowe, kominki, akcesoria do kominków, łopatki do kominków, miechy do kominków, narzędzia do czyszczenia
kominów, pogrzebacze do kominków, szczypce do kominka,
szczotki do czyszczenia kominków, sterowniki do kominków,
obudowy kominków, nasady kominowe metalowe, kominowe nasady niemetalowe, części kominków i wkładów
kominkowych, rury i rurki metalowe, przewody metalowe
do instalacji grzewczych, kształtki rurowe metalowe, grzejniki, dostarczanie informacji handlowych konsumentom o następujących towarach: kominy metalowe, zestawy komino-
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we, kominki, akcesoria do kominków, łopatki do kominków,
miechy do kominków, narzędzia do czyszczenia kominów,
pogrzebacze do kominków, szczypce do kominka, szczotki
do czyszczenia kominków, sterowniki do kominków, obudowy kominków, nasady kominowe metalowe, kominowe
nasady niemetalowe, części kominków i wkładów kominkowych, rury i rurki metalowe, przewody metalowe do instalacji grzewczych, kształtki rurowe metalowe, grzejniki, usługi
sprzedaży korespondencyjnej, usługi sprzedaży na odległość, usługi sprzedaży on-line następujących towarów:
kominy metalowe, zestawy kominowe, kominki, akcesoria
do kominków, łopatki do kominków, miechy do kominków,
narzędzia do czyszczenia kominów, pogrzebacze do kominków, szczypce do kominka, szczotki do czyszczenia kominków, sterowniki do kominków, obudowy kominków, nasady
kominowe metalowe, kominowe nasady niemetalowe, części kominków i wkładów kominkowych, rury i rurki metalowe, przewody metalowe do instalacji grzewczych, kształtki
rurowe metalowe, grzejniki, 37 usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja, montaż kominów, montaż kominków, uszczelnianie kominów, montaż zewnętrznych kominów stalowych, rozwiercanie przewodów murowanych,
frezowanie przewodów murowanych, naprawy kominów,
naprawy kominków.
518423
(220) 2020 09 15
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) ANGILEK
(510), (511) 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 niemowląt, lecznicze pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania
jamy ustnej, lecznicze preparaty do leczenia skóry, lecznicze
(210)
(731)
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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 do użytku domowego, strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, substancje
chłonne do higieny osobistej, substancje dietetyczne dla
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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 ma-
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tek, 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.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

515076, 515596, 515779, 515780, 515781, 516522, 517393, 517394, 517396, 517397, 517399, 517400, 517401,
517403, 517404, 517406, 517452, 517472, 517667, 518030, 518050, 518090, 518094

2

515596, 516522, 517636

3

510647, 511813, 512457, 514689, 515628, 515677, 515700, 516307, 516501, 516521, 516522, 516600, 517278,
517472, 517816

4

510613, 514824, 516522, 517274, 517279

5

509630, 515628, 515761, 516501, 516506, 516522, 516553, 517143, 517288, 517351, 517362, 517472, 517571,
517667, 517987, 518236, 518423

6

514663, 514860, 515405, 515565, 517011, 517350, 517388, 517524, 518163, 518303

7

512457, 513494, 514663, 515405, 515565, 516538, 516540

8

512457, 514689, 518303

9

496997, 506510, 507762, 508781, 509380, 509630, 510636, 510643, 510644, 510645, 510646, 511914, 514663,
514798, 514885, 514925, 515405, 515565, 515813, 515969, 516484, 516505, 516714, 517011, 517042, 517257,
517258, 517325, 517368, 517380, 517382, 517402, 517460, 517464, 517580, 517636, 517779, 518048, 518137,
518173

10

509630, 510613, 512882, 517456, 517514, 517623, 517624

11

514860, 516516, 516534, 516845, 517011, 517342, 517636, 518053, 518303

12

496997, 514130, 514885, 516538, 516540, 516845, 517368, 517382, 517580, 518139

14

509380, 517249, 517380, 517418

16

496997, 508781, 509823, 511209, 513739, 513767, 515036, 515596, 516809, 517042, 517393, 517394, 517396,
517397, 517399, 517400, 517401, 517403, 517404, 517406, 517449, 517460, 517464, 517636, 517765, 517766,
518090, 518094

17

515596, 517449, 518053

18

509380, 516267, 516434, 517268, 517393, 517394, 517396, 517397, 517399, 517400, 517401, 517403, 517404,
517406, 518090, 518094

19

508571, 509875, 514755, 515779, 515780, 515781, 517011, 517524, 518303

20

508571, 515565, 516267, 516434, 516534, 517276, 517342, 517343, 517350, 517623, 517624, 518163

21

516534, 517496, 517733

22

496997, 517268

24

496997, 515301, 515302, 517623, 517624

25

496997, 509380, 509823, 512882, 514703, 514885, 516522, 516571, 516600, 516787, 517020, 517207, 517266,
517272, 517275, 517340, 517443, 517532, 517553, 517702, 517765, 517766, 518012, 518081

26

516600, 517268

28

509380, 510827, 511209, 512882, 514925, 516787, 517055, 517056, 517057, 517058, 517268, 517368, 517532,
517765, 517766, 518137

29

460757, 514823, 515290, 515688, 516244, 516292, 516522, 517065, 517359, 517363, 517364, 517366, 517505,
518023, 518025

30

505291, 509380, 512866, 516292, 516504, 516506, 516522, 517178, 517349, 517351, 517359, 518244

31

510928, 515688, 516522

32

510928, 514629, 514630, 514631, 514632, 515286, 515422, 515430, 515432, 515911, 516036, 516498, 516522,
516527, 516847, 517351, 517359, 517577, 518166

33

515445, 515594, 515977, 516319, 517359
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34

515772

35

496997, 506510, 508781, 509630, 509823, 510272, 510613, 510636, 510643, 510644, 510645, 510646, 511914,
512882, 513767, 514130, 514663, 514798, 514823, 514824, 514887, 515186, 515301, 515302, 515484, 515490,
515515, 515520, 515580, 515688, 515878, 515879, 515883, 515891, 515895, 515896, 515898, 516036, 516267,
516292, 516294, 516307, 516484, 516505, 516509, 516521, 516522, 516600, 516705, 516714, 516717, 516787,
516809, 517044, 517045, 517046, 517050, 517051, 517052, 517054, 517068, 517256, 517257, 517258, 517266,
517268, 517269, 517272, 517273, 517274, 517275, 517318, 517325, 517342, 517349, 517351, 517368, 517382,
517402, 517407, 517418, 517442, 517460, 517464, 517498, 517519, 517553, 517571, 517577, 517623, 517624,
517636, 517779, 517992, 518009, 518013, 518053, 518077, 518081, 518092, 518244, 518266, 518303

36

508781, 510272, 515813, 516294, 516701, 517269, 517270, 517271, 517289, 517442, 517992, 518009, 518173

37

508571, 514798, 514860, 515322, 515565, 516300, 516505, 516705, 516804, 517011, 517147, 517270, 517271,
517289, 517382, 517407, 517418, 517524, 517636, 517732, 517993, 518052, 518053, 518081, 518163, 518266,
518303

38

506510, 508781, 510613, 511914, 515036, 516714, 517257, 517258, 517460, 517464, 517501

39

508571, 510272, 510613, 514663, 514798, 514824, 515405, 515515, 515565, 516507, 516809, 517407, 517460,
517464, 517636, 517992, 517993, 518081

40

496997, 508571, 515515, 517418, 517553, 517636, 517992, 517993, 518052, 518163

41

506510, 508178, 508781, 509380, 509579, 509589, 509823, 510272, 511691, 512489, 512882, 513767, 514309,
514823, 514887, 514925, 515036, 515186, 515306, 515484, 515490, 515769, 515878, 515879, 515883, 515895,
515896, 515898, 516346, 516509, 516522, 516571, 516607, 516717, 516787, 517042, 517044, 517045, 517046,
517050, 517051, 517052, 517054, 517068, 517257, 517258, 517277, 517460, 517464, 517501, 517528, 517738,
517765, 517766, 517779, 517998, 518081, 518136, 518137, 518201

42

496997, 506510, 511914, 515036, 515301, 515302, 515878, 515879, 515883, 515895, 515896, 515898, 516505,
516705, 516714, 517011, 517043, 517068, 517257, 517258, 517281, 517350, 517402, 517418, 517460, 517464,
517465, 517498, 517553, 517636, 517639, 517992, 517993, 517998, 518173

43

505062, 509586, 510272, 511691, 512873, 513052, 513053, 514309, 514823, 514887, 515995, 516427, 516571,
516699, 516706, 516715, 517074, 517270, 517271, 517289, 517329, 517332, 517359, 517711, 517992

44

506514, 509260, 509579, 509589, 509630, 510258, 513818, 514309, 515076, 515513, 515590, 516280, 516501,
516507, 516520, 516521, 516571, 516621, 516695, 516717, 517078, 517277, 517298, 517392, 517405, 517498,
517514, 517571, 517579, 517581, 517639, 517738, 518073

45

509630, 514722, 515769, 516714, 516787, 517034, 517636, 518077

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

516571
517401
516267
517268
506510
514860
515520
517393
515898
515895
517580
515883
517498
515781
516527
514798
516695
517329
517332
518423
516714
514663
515911
516705
517318
514309
516498
517289
516521
516300
516845
513767
517363
517034
515769
517065
514755
517270
517272
517342
512882
515290
516847
510647

CIESIELCZYK STOMATOLOGIA
City Barber Shop
CKKS Centrum Kształcenia Kadr Sportowych
CLOUD by Ann Glen
COMFORT CITY FRESH PERSPECTIVE
Cosmo SPA
CREAMLAND
CZAPECZKO MASECZKA
Czytelnictwo Cyklu Sezonowego
Czytelnictwo Przeciętnego Wydania
Daily BOX Catering Dietetyczny
Dedicante
Dermika Skin Genesis
DOMODDO
DOSKONAŁOŚĆ SIECI Twój STYL PL
DR SMILE
drimer
DUOFLEXIN
DUOS
DYNAMIC
E Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej
easy Auchan
EC GROUP
ECO SEPT
ECO SNAILS FARM HODOWLA
I PRZETWÓRSTWO ŚLIMAKÓW
ecuberry
EGALICON
ELVEH
EMMANUEL EDUCATIONAL FOUNDATION
ERLA
ESCAPE
esports Polish Rally Championship
EST. 2020 POMERANIA GUIDING THE WAY
EVELINE COSMETICS Via BOTANICA naturalnie!
Ex-PRO REGAŁY METALOWE
FABRYKA CUKIERKÓW Hanka SIEMIANOWICE
Fabryka imprez
Factory Park
FASHION HUNT
FENIX
Ferrbud
Festiwal im. Jana Kiepury
FETTI

506514
517405
518201
517343
516804
516501
517505
518012
515878
515879
516427
517380
517816
517281
517460
517514
517449
517667
517571
516538

#RYBKAATEAM
2 km 15 km
24hugs
2TREES
39 i pół tygodnia
4INSTALL
9kont
ABC
adExposure Time
adExposure
adicam
adReach
Agnieszka Kowalczyk-Głowacka
Alcalime
alert
ALKAM
Amber Oriental
Amrit joy
Amrit Joy
ANGILEK
ARAKIS Enterprise NASK
ARCTAN
Arctic+ ELEMENTS
ARMARE
Ars Christiana
ARTUS RESORT
AYURVEDA ORGANIC DRINK
Baltic Paradise Resort
BARBER SHOP Silesia CUT SHAVE STYLE
Baublock
BBB
BENIGNUS
BERLINKI Są parówki i są Berlinki
BFB
BHP IRMIREX
Bielmar GÓRSKIE PREMIUM
blupor
bmc budujemy marzenia
Bohemi Soul
BOJATO
BPM BIEGIEM PO MARZENIA
BRACIA ZAWADZCY
BROWAR KROTOSZYN 1896
CALIFORNIA DREAM

517993
518013
517011
517143
460757
517496
518137
517382
508178
517472
515772
512489
517275
515628
518163
518244
511691
516715
517702
509260
518053
517528
518023
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FINO
FIVE SENSES float spa
FIVERAND
FLURHINAL
FOOD HARMONY Catering
Foxy Family
FUNDACJA AFRIQUIA
G
GBS DOBRZE JEST!
GELLWE naturalnie pyszne CHLEB domowy
STARY MŁYN DLA ZDROWIA ŻYTNI
Z ZIARNAMI
GENESIS
GF GROUND FROST
Gifted.
GKS „Wybrzeże” Gdańsk
Glasslime
GOTOWI.ORG
GÓRAL
Gravity CAlcium CAst inside BEFORCE Energy
GREEN SOUL PRODUCTS
Grzechotnik Psotnik
H Hinter
H
HARDWARE DIRECT
hedonism.
HEPATESSA
HEWRA
Hipo Hipolit
Hydrogenium
HYPERBARY
idea HR GROUP
IMMOBILIARE POLONIA
REAL ESTATE & CONSULTING
INNPRO
INSKIN CLINIC
Inskin Clinic
INSTYTUT PODOLOGII
INWESTUJ W GÓRACH
Luksusowe Nieruchomości
IQ YOGA
IQ YOGA
jak poślubić milionera?
JaniMen
Jobsy
JUBILER GOLDRUN
Kapryśna Kotka
Karty Snu
Karuna Bodywork
KB AKADEMIA URODY USŁUGI
KOSMETYCZNO-SZKOLENIOWE
KGL

514887
517078
518077
515761
512873
514925
510258
516787
517351

517178
513739
516294
516809
509823
515780
508781
518081
516484
517273
517056
517068
515445
516505
517443
517362
509380
517058
517639
509630
516509
518009
517368
517579
517581
509589
516701
517765
517766
515036
517553
515891
517418
517055
511209
513818
517277
515596
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1

KING INDIAKING
KLIMA-MED
kodiva Maverick Coding
KOMINEXX
KONERG Polskie Przedsiębiorstwo
Energetyczne
KOPI LUWAK
LAND ART PARK
LEON
LEONARDO
LEX NONSTOP
LONDON style
ludwik cafe
M/store
magazynauto.pl
MARCOVA
Mariental BROWAR SZKLARSKA PORĘBA
Market Paletowy Janosik
MC 1978
MEDESTICA
MEGI
MIÓD OD KULMY
MOCNE POLSKIE BO W NAS JEST MOC
MONIKITE
MORLINY KĘSKI PIWNE
MOTOID
MrBeton
MUZYCYNA
my DÉJA VU
NASZA Dolina
natura FOOD beECO
NaturFresh Organics
NeoGlass
NETLAND
NEW TRENDY
NEX1 Twój następny samochód
NINU
niuqi korean energy
NOWY Jantar
nutthoney!
O! SOLAR
Oberża ZAKAPIOR
OH CHARLIE LUXURY PET ACCESSORIES
OKEO
OLIVIARNIA
Omega Oil
ONE
OPEX university
ORO OLIWA ZŁOTY ŚRODEK TRÓJMIASTA
OSTEOVIS
OWIX

2

515995
518266
517043
518303
515515
516504
510272
517257
517258
514722
514689
517359
511914
517464
517636
518166
517519
517992
516280
517779
517349
515422
517465
517366
517340
516607
517042
517278
517711
515186
510928
518048
517402
516534
517269
517207
511813
509586
512866
515322
513052
516434
515813
517074
517274
510613
515306
517271
516553
518236
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Paczkoport
Pani od mani
panmaterac.pl
panmaterac.pl
Paperlime
PDC PRADO DENTAL CLINIC
Pekazet
perfect BODY
PERŁY RYNKU KOSMETYCZNEGO BRĄZ
PERŁY RYNKU KOSMETYCZNEGO SREBRO
PERMANENT BOUTIQUE BY
TETIANA DROBOTKO
Perwir
PGF LICZĄ SIĘ LICZBY
PICCA
PickupHero
Pietschowski
Piggy Pop
PIWNICZANKA NATURALNA WODA
MINERALNA Z UZDROWISKA
PIWNICZNA-ZDRÓJ ŚREDNIONASYCONA
CO2 WYSOKOZMINERALIZOWANA WODA
WYDOBYWANA ZE ZŁOŻA
W PIWNICZNEJ-ZDROJU
PIWO REGIONALNE PODHALE
PIZZA NEWS PAPIER
PLASTIPOX
Podlaski Ulubiony od 1977
Pasztet z pomidorami
Pol Ub
POWIDOKI
PRALNIA łódzka
PROFESCOM
PROSTAMER
Proteon Zdrowie
PRYZMAT Wkład olejowy BIO
QUELAX
Ready Steady Go
realGross Impression
REDHOT
REGIONALNE PIWO KASZTELAN DUMA
BROWARU SIERPC JASNE PEŁNE
Szlachetny smak JASNE PEŁNE SIERPECKI
SŁÓD JĘCZMIENNY TO SERCE NASZEGO PIWA
REMELIT
rentline
rentline
Retopal EKOGROSZEK
REVEAL
RICOTELLA
RK9 CONVAPLAST
Rok zał. 1951 ŁANIA RESTAURACJA
ROOTSIE

515565
517298
517623
517624
515779
517738
517407
518073
517054
517051

RYWAL
S 2014
SANTA MINERALIS
Scura
seablu
Seniorita
SF BCC
SHREDDMAN
SLAVITO supplements
Slow Life WIELORYB
Sodova
SOLARPOINT
SOLVBITEN
SOLVITEN
SpitGUARD dpb
spo Eywear for us all
SPO
spo
SQD alliance
stan.eco
Studenckie Forum Business Centre Club
SUNBER
Tajskie Spa
TATTOO SHOP Silesia ART DESIGN QUALITY
Taurus gdziekolwiek jedziesz
TERERE
TEVA TERM
THE FRANZBARBA SALON
THUMB RAFAŁ KCIUK
TOKENIZER
TRADYCYJNIE OD 1948 ROKU PODLASKIE
MŁYNY MĄKA PSZENNA TORTOWA TYP 450
HIGH QUALITY PRODUCT 100% GUARANTEED
TRIBOTIUM
TROPWAVES
TVBET
TWÓJ WYBÓR PERŁA REGIONU
TWÓJ WYBÓR PERŁA REGIONU
TWÓJ WYBÓR PERŁA REGIONU
TWÓJ WYBÓR PERŁA RYNKU FMCG BRĄZ
TWÓJ WYBÓR PERŁA RYNKU FMCG SREBRO
UNIC IT’S WHO I AM
UNIC
UNiFLEX PRO
VETBULANS
VOLL
VOLTAGER Premium batteries by Parts-Team
W WOLNEJ CHWILI LUZAK Jasne
we cycling
wibro beton towarowy
WIELKOPOLSKIE CENTRUM PODOLOGII

515977
505062
515432
518136
516516
516346
515490
513494
517288
496997
517577
517147
517452
518050
517733
510643
510644
510645
516717
516522
515484
517325
517392
516520
518139
516506
509875
515590
517276
507762

516621
515700
517256
516699
515405
516600
517057

515286
516036
518090
518030
515688
514703
517998
518052
514130
517987
515513
517279
515677
517501
515896
517020

514631
517732
515301
515302
514824
517524
518025
517456
514823
516307

505291
517442
517266
515580
517044
517046
517052
517045
517050
510646
510636
512457
516507
518092
515969
515430
514885
508571
509579
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WILD MAN

517532

Žatecký světlý LEŽÁK

514630

WINE GARDEN

515594

Žatecký

514629

WYPRODUKOWANO W POLSCE
Z POLSKIEGO MLEKA

ZBIJAK

510827

516292

ZENSO

517388

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W TORUNIU

518173

zielony ogród

516244

YANO KĘSKI PIWNE

517364

zieta

517350

ZAKAPIOR ADAM RADWAŃSKI

513053

ZIPPER

516540

ZAMKOWA WÓDKA

516319

ZMIESZANE

518094

Žatecký 0,0%

514632

Życie Gruzji Restauracja

516706

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.
743651
959766
1022938
1084033
1280696
1551324
1551359
1551386
1551446
1551454
1551461
1551520
1551559
1551564
1551597
1551748
1551763
1551796
1551818

1551823
1551868
1551882
1551897

TINTI (2020 09 07)
3, 28
ENERGYFLEX (2020 09 07)
9
HONGQi (2020 08 29)
CFE: 27.05.01
9
soulbrain (2020 08 24)
CFE: 27.05.19, 29.01.12
1
TACIT (2015 10 27, 2015 04 27)
3
SECURED BY swissbit
(2020 07 16, 2020 03 24)
CFE: 24.01.05, 27.05.10
9, 42
Labella Bio (2020 07 31, 2020 06 15)
CFE: 03.13.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
31
RICKYOUNG (2020 05 20, 2019 11 22)
CFE: 26.01.03, 27.05.01
25
RECUDO (2020 06 30, 2020 06 24)
1, 5
ULTRA iNFINITY (2020 08 24)
CFE: 27.05.01
9, 28, 39, 41, 42
FIRVEDAN (2020 08 10, 2020 08 06)
5
VETERNITY The Pet Funeral Company
(2020 07 27, 2020 07 27)
CFE: 26.02.01, 27.05.10, 29.01.12
35, 44, 45
FREE DOG (2020 06 30)
CFE: 03.01.08, 08.01.06, 08.07.10,
35, 43
27.05.01, 29.01.13
PARIS-LA LUNE CHANEL
3
(2020 05 04, 2019 11 08)
ThreadRacer (2020 07 16)
7
SIX SENSES (2020 06 17,
35, 36, 39, 41,
43, 44
2019 12 17)
özb (2020 02 26)
CFE: 27.05.17, 29.01.12
9, 11
SUWEN (2020 06 12)
CFE: 28.03.00
42
Raytheon Technologies Corporation
(2019 12 10, 2019 06 10)
CFE: 27.05.01
2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13,
17, 35, 37, 38, 39, 41,
42, 45
Cavatina (2020 07 03)
CFE: 28.03.00
3, 35
Triple Revolution
7
(2020 07 16)
SOLAR LINK (2020 07 16, 2020 02 12)
9, 28
RTC Raytheon Technologies Corporation
(2019 12 10, 2019 06 10)
CFE: 27.05.01
2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 17,
35, 37, 38, 39, 41, 42, 45

1551923
1551934

1551962
1551968
1551980
1552011
1552019
1552020
1552021
1552114
1552115
1552163
1552186

1552237
1552249
1552268
1552288
1552438

1552473

Coloured Beetle (2020 05 11)
CFE: 27.05.01
25
RTX Raytheon Technologies Corporation
(2019 12 10, 2019 06 10)
CFE: 27.05.01
2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13,
17, 35, 37, 38, 39, 41,
42, 45
I LOVE YOU (2020 05 23, 2019 11 25)
10
ETTER (2020 07 07, 2020 06 17)
CFE: 27.05.01
33
GLISS KUR SPLIT END MIRACLE
(2020 07 31, 2020 02 10)
CFE: 27.05.10
3
T-Scan (2020 08 13, 2020 03 19)
9
JOBORN (2020 05 07)
CFE: 27.05.17
7
FIRE & FLOWER CANNABIS co. (2020 03 05)
CFE: 24.17.25, 26.01.01, 27.05.01
34, 35, 44
Mon Tarot (2020 06 10)
CFE: 27.05.01
3, 5, 18
Pairs Kee (2020 06 18)
CFE: 26.04.09, 27.05.01, 28.03.00, 29.01.12
7
Vini (2020 08 05)
CFE: 27.05.01
4, 8
GCHOK (2020 07 28)
14
Calibra EXPERT NUTRITION
(2020 04 17, 2020 04 16)
CFE: 03.01.08, 03.07.03, 08.07.22,
5, 31
19.03.05, 24.17.07, 26.13.01
Café del Rey (2020 08 07,
21, 30, 43
2020 02 10)
Honey mix (2020 05 05, 2020 05 05)
CFE: 05.05.20
16, 28, 29, 30
MIEDNOWSKI (2020 06 15,
29, 35
2020 02 20)
CD (2020 06 02)
CFE: 27.05.22, 28.03.00
21
SAFE LIFE, save your life (2020 05 07,
2020 04 23)
CFE: 02.09.01, 27.03.02,
9, 10, 35
29.01.15
LABZZ (2020 01 22)
9, 28, 35

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1084033,

1551446

2

1551818,

1551897,

1551934

3

743651,

1280696,

1551564,

1551823,

4

1551818,

1551897,

1551934,

1552115
1552186

1551980,

1552021

5

1551446,

1551461,

1552021,

6

1551818,

1551897,

1551934

7

1551597,

1551818,

1551868,

1551897,

1551934,

1552019,

1552114

8

1552115

9

959766,
1551897,

1022938,
1551934,

1551324,
1552011,

1551454,
1552438,

1551763,
1552473

1551818,

1551882,

10

1551962,

1552438

11

1551763,

1551818,

1551897,

1551934

12

1551818,

1551897,

1551934

13

1551818,

1551897,

1551934

14

1552163

16

1552249

17

1551818,

1551897,

1551934

18

1552021

21

1552237,

1551897,

1551934,

1552288

25

1551386,

1551923

28

743651,

1551454,

29

1552249,

1552268

30

1552237,

1552249

31

1551359,

1552186

33

1551968

34

1552020

35

1551520,
1552020,

1551882,

1552249,

1552473

1551559,
1552268,

1551748,
1552438,

1551818,
1552473

1551823,

36

1551748

37

1551818,

1551897,

1551934

38

1551818,

1551897,

1551934

39

1551454,

1551748,

1551818,

1551897,

1551934

41

1551454,

1551748,

1551818,

1551897,

1551934

1551818,

1551897,

42

1551324,

1551454,

1551796,

43

1551559,

1551748,

1552237

44

1551520,

1551748,

1552020

45

1551520,

1551818,

1551897,

1551934

1551934

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.
514059
507477
506442
510017
512295
512008
512414
508951
513399
512601
512441

PYCZUŁA GRAŻYNA
2020 08 26
35
DHL International GmbH
2020 09 18
39
Egis Gyógyszergyár Zrt.
2020 09 22
5
STICHTING BDO
2020 09 22
42
Yupoong, Inc.
2020 09 15
28
XELLA INTERNATIONAL GMBH
2020 09 22
2, 19
PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 09 21
35
Alto de Casablanca S.A.
2020 09 24
33
SEMPRE FARBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 09 29
2, 19
PERŁA-BROWARY LUBELSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA
2020 09 23
32
PERŁA-BROWARY LUBELSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA
2020 09 23
32

511032
509615
510985
510392
507222
512402
510595
506300
511423
511426

PERŁA-BROWARY LUBELSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA
2020 09 23
5, 32, 39
PERŁA-BROWARY LUBELSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA
2020 09 23
32
PERŁA-BROWARY LUBELSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA
2020 09 23
32
Międzynarodowy Komitet Olimpijski
2020 09 28
3, 5
WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
HERBAPOL SPÓŁKA AKCYJNA
2020 09 23
5
NOWAK ZOFIA
2020 09 25
3
Ecolab USA, Inc.
2020 09 28
42
GENERAL ELECTRIC COMPANY
2020 09 28
39
OROCHEMIE GMBH & CO. KG
2020 09 29
3, 5
OROCHEMIE GMBH & CO. KG
2020 09 29
3, 5

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526A ustawy – prawo własności przemysłowej
poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1516941

CONSORFRUT S.L.
2020 07 19
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